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Cc acțlnnl lalflozâ 
organizațiile V. I M. 

din întreprinderile care 
au lansat chemarea

nFiecare muncitor, tehnician și inginer 
realizeze cît mai multe economiisa

în producție"
De curind, opt colective de Întreprinderi 

din Capitală au lansat chemarea patriotică 
ca: .FIECARE MUNCITOR, TEHNICIAN ȘI 
INGINER SA REALIZEZE CIT MAI MULTE 
ECONOMII IN PRODUCȚIE'.

In aceste întreprinderi lucrează numeroși 
tineri. Pentru a cunoaște contribuția acestora

la realizarea angajamentelor luate redacția a 
întreprins o anchetă.

La întrebarea noastră: CE FAC TINERII 
PENTRU A REALIZA CÎT MAI MULTE ECO
NOMII 1N PRODUCȚIE, au răspuns secretari 
ai organizațiilor U.T.M. din mod multe între
prinderi.
Relatăm mal jos răspunsurile primite.

Proletari 3în țoale țările, unlțl-vă!

Vom economisi
600 tone metal
„Tineretul uzinei — ne-a decla

rat tov. ION CORNEL, secretarul 
comitetului U.T.M. al uzinelor 
,23 AUGUST" — a pornit cu ho- 

tărîre în întrecerea socialistă lan
sată de colectivele celor 8 între
prinderi bucureștene pentru reali
zarea unor economii suplimentare 
peste plan. Printre căile pe care 
am pornit deja să antrenăm tine
retul la realizarea angajamentelor 
luate este și lupta pentru econo
misirea metalului. Anul tre
cut noi, tinerii, neam pro
pus să economisim 400 tone me
tal. Am realizat 450 de tone. Anul 
acesta ne-am propus să economi
sim 600 tone metal. Sîntem siguri 
că ne vom îndeplini angajamen
tul. Am alcătuit deja un plan de 
acțiune în acest sens, împărțind 
cele 600 de tone pe ateliere, după 
posibilitățile fiecărei organizații 
U.T.M. Aceste sarcini se defalcă, 
în adunările ce se țin în aceste 
zile pe fiecare brigadă de tineret, 
sau acolo unde e cazul, pe filecare 
tînăr. Iată cîteva exemple: tine
rii de la cazangerie vor economisi 
30 tone metal, cei de la forjă 40 
tone, cei de la turnătorie 100 tone 
etc. O mare atenție în acțiunea 

• de economisire a metalului o vom 
acorda reducerii procentului de 
rebuturi, recondiționării sculelor, 
valorifilcării deșeurilor etc- La eco
nomiile provenite din recondițio- 
narea sculelor de exemplu, cifrele 
stabilite sînt de asemenea îmr 
părțite pe ateliere, pe bri
găzi și tineri. Astfel, tinerii 
de la modelărie vor economisi prin 
recondiționarea sculelor, metal în 
valoare de 1.500 lei, cei de la me
canică 4.000 lei, de la aparataj 
2.500 lei, de la motoare 3.500 lei.

Economiile realizate de tineri — 
prin gospodărirea cu grijă a me
talului, ca și prin multe alte căi— 
vor contribui la îndeplinirea an
gajamentului întregului colectiv al 
uzinei noastre de a realiza în acest 
an o economie suplimentară de 
6.630.000 lei".

Chemarea : „Fiecare muncitor, 
tehnician și inginer «ă realizeze 
cit mai multe economii in produc
ție" a prilejuit un nou avînt al 
luptei tinerilor pentru economii. 
Cu această ocazie, sfatuindu-se în
tre ei, descoperind noi resurse de 
economii, tinerii și-au sporit cu 
mult angajamentele.

Iată numai cîteva exemple. Bri
gada de tineret condusă de Ion 
Bican s-a angajat ca printr-o croi
re mai rațională prin reducerea 
continuă a consumurilor specifice 
de materii prime și auxiliare să 
dea peste plan pînă Ia sfîrșitul a- 
nului 16.000 dm.p. piele, ceea ce 
echivalează cu o economie de 8090 
lei. Brigada condusă de Florica 
Dumitrescu, de la secția croit, s-a 
angajat să realizeze anul acesta o 
economie de 24.000 dm.p. meșină 
și 3600 dm.p. piele, peste cei 
18.000 dm.p. piele care s-a anga-

Tinerii de la atelierele de între
ținere și-au propus ca prin recu
perarea diferitelor materiale, prin 
scurtarea timpului de reparații și 
prelungirea duratei de funcționare 
a agregatelor, trasarea precisa a di
feritelor piese pe care le confecțio
nează să economisească fiecare cîte 
1.200 lei pe an.

N-au stat deoparte nici tinerii de 
la secția litofon și de la laborator. 
Ei și-au luat angajamentul să folo
sească cu grijă materialele pentru 
a realiza cit mai multe economii. 
Bunăoară numai prin înlocuirea 
unor reactivi scumpi cu alții mai 
ieftini fără a influența cu nimic 
calitatea analizelor, se pot realiza 
economii anuale de circa 30.000 
lei.

Toți tinerii s-au
angajat să realizeze

Reduc consumurile de
materii prime și

auxiliare
Pentm a cunoaște cum pot ob

ține tinerii de la „FLACARA RO
ȘIE" cît mai multe economii la 
materii prime și auxiliare ne-am 
adreiat tovarășului ION TOPALA 
secretar al organizației U.T.M., 

ire ne-a răapuni :
— Putem să «punem că tinerii 

din fabrica noastră urmînd exem
plul comuniștilor sînt în fruntea 
acestei acțiuni. De altfel, totdeau
na ei an obținnt realizări bnne în 
producție, făcînd însemnate eco
nomii la materii prime și auxili
are.
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Colectivele de muncă 
din țesătoriile de mătase 
s-au alăturat mișcării patriotice 

de folosire intensivă 
a capacității utilajelor

utilizare a mașinilor va crește 
sector cu 10,5 la sută.
fel se vor produce în plus

Indicele de 
pe 

In acest 
1.200.000 m. țesături de mătase

economisească 
pînă Ia sfîrșitul anului acesta. Tre
buie să arăt în încheiere că toți 
tinerii din secția croit și-au pro
pus sa contribuie din plin la rea
lizarea angajamentului luat de fa
brica noastră, obținînd fiecare 
prin reducerea consumurilor spe
cifice Ia materii prime și auxilia
re cîte 450-500 lei economii anual.

In secția metalurgică
fiecare tînăr va realiza
cîte 3.000 lei economii

In urma 
prindere în 
sibilitățile i

economii
între-

anual
i consfătuirii pe între- 
i care s-au analizat po- 
de a reduce prețul de 

cost la toate elementele, ne-a răs
puns tov. TUDOR VASILE, secre
tarul comitetului U.T.M. de la în
treprinderea metalurgică „SOLEX", 
organizația U.T.M. a ținut o aduna
re generală în care s-au discutat 
posibilitățile pe care le au tinerii 
de a contribui Ia realizarea acestor 
economii. Cu acest prilej fiecare tî
năr și-a luat un angajament concret. 
Tinerii din cele trei brigăzi de 
producție din secția metalurgică 
s-au angajat ca fiecare tînăr să 
realizeze, în acest an cîte 3.000 
lei economii. Acest lucru va fi po
sibil prin utilizarea la maximum 
a capacității de producție a agre
gatelor, prin aplioarea unor noi me- 
tode de turnare care să ducă la 
eliminarea pierderilor de metal și 
la înlăturarea rebuturilor etc.

— Tinerii muncitori din 
prinderea noastră — ne-a răspuns 
tovarășul CONSTANTIN GEOR
GESCU, secretarul comitetului 
U.T.M. de la ATELIERELE „9 
MAI", s-au angajat ca din totalul 
le 1.500.000 lei cît va economisi 
întregul colectiv, noi să realizăm 
620.000 lei. Comitetul U. T. M. 
s-a preocupat ca la fiecare loc 
de muncă tinerii să vină cu 
propuneri concrete privind rea
lizarea economiilor. Prin utili
zarea integrală a deșeurilor de 
electrozi la elaborarea fontei în 
cubilou tinerii de la turnătorie s-au 
angajat să reducă consumul de 
cocs cu 12 tone. Tinerii matrițeri 
s-au angajat să recondiționeze 
matrițe în valoare de 4000 lei. 
Prin alte recondiționări de piese 
și economii de metal la reparații 
de utilaje și auto, tinerii vor eco
nomisi 40.000 lei. Și lista angaja
mentelor ar putea continua.

Ceea ce vreau să remarc — ca 
un lucru deosebit de important — 
este faptul că toți tinerii, din 
toate secțiile atelierelor noastre 
s-au angajat să realizeze econo
mii. Aceasta dovedește că într-ade- 
văr, folosind toate rezervele inter
ne există posibilitatea ca la fie
care loc de muncă să se realizeze 
importante economii.

Pentru a stimula lupta tinerilor 
pentru economii, ca și pentru asi
gurarea unei evidențe concrete a 
economiilor realizate, noi ne-am 
propus să introducem conturile 
personale de economii-oglindă a 
realizărilor fiecărui tînăr la fie
care loc de muncă.

Creșterea indicelui de utilizare 
a războaielor de țesut, mișcare 
care ridică la un nivel superior 
acțiunea de sporire a randamente
lor, a constituit obiectul consfă
tuirii organizate de Ministerul In
dustriei Bunurilor de Consum cu 
toate întreprinderile din ramura 
mătase. Referatul direcției gene
rale industriale, cele trei rapoarte 
prezentate de fabricile care au 
experimentat mărirea turațiilor: 
„Ilie Pintilie", „Flamura Roșie" și 
„Țesătoriile Reunite" din Capitală, 
au subliniat faptul că există nu
meroase rezerve interne în acest 
sens.

In anul 1958, în sectorul mătase 
s-a obținut o creștere a randamen
tului de 19 la sută față de luna 
de bază, decembrie 1957, Indicele 
de utilizare a războaielor a crescut 
cu 8 la sută. Fiecare război a lu
crat în fiecare oră mai mult cu 
6 minute fi 15 secunde. In acest 
fel s-au realizat peste plan 900.000 
m.p. țesături pe schimb, fi econo
mii echivalente cu 322.000 m. p. 
țesături de mătase.

Delegații la consfătuire au acor
dat o mare atenție problemei mă
ririi turațiilor, întrucît creșterea 
turațiilor mașinilor pe sector cu 
numai 1 la sută, duce la realizarea 
unei producții suplimentare de 
100.000 m.p. țesături pe schimb.

Analizînd sarcinile reeșite din 
expunerea făcută de tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la ședința plenară 
a C.C. al P.M.R. din noiembrie 
1958 privind creșterea producției, 
și productivității muncii, îmbună
tățirii calității și reducerii prețului 
de cost, coîeotivele întreprinderi
lor din ramura mătase s-au ală
turat mișcării de creștere a indici
lor de utilizare a mașinilor. între
prinderea „Ilie Pintilie" s-a anga
jat să crească acest indice cu 12 la 
sută, „Flamura Roșie" cu 11 la 
sută, „Țesătoriile Reunite" cu 13 
la sută etc.

★
Azi, la întreprinderea „Flamura 

Roșie" din Capitală are loc schim
bul de experiență privind lucrul la 
războaie cu turație mărită.

LIDIA POPESCU

00-0

In atelierul Școlii profesionale „Tudor VIadimirescu"-București — 
maistrul Ion Corbu, împărtășește elevilor anului I, tainele profesiei 
de strungar.

Miercuri 11 februarie 1959
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Solemnitatea conferirii titlului
de „Erou al Muncii Socialiste11
din Republica Populară Romînă

tovarășului Emil Bodnăraș

La Prezidiul Marii Adunări Naționale, după înmînarea înaltei distincții tovarășului Emil Bodnăraș

In cinstea Festivalului
Noi brigăzi 
de tineret 

la Hunedoara
Angajamentele tinerilor din în

treprinderile regiunii Hunedoara, 
luate în cinstea celui de-al VII- 
lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților prind viață. La 
combinatul siderurgic din Hune
doara de pildă, au luat ființă 25 
de brigăzi noi de tineret. De la 
începutul anului și pînă la 3 fe
bruarie brigăzile de tineret de la 
oțelăria Siemens Martin nr. 1 și 
cele de la oțelăria nouă au ela
borat 85 de șarje rapide și au dat 
peste plan 1520 tone de oțel. La 
furnalul tineretului au fost reali
zate peste plan mai mult de 60 
tone de fontă.

Tinerii din brigăzile .utemiste 
de muncă patriotică ale combina
tului au descărcat în ultimele zile 
în mod voluntar 12 vagoane de 
cărămidă refractară sosită din 
U.R.S.S., necesară construcției 
noilor agregate din această între
prindere. (Agerpres)

Marți Ia amiază, la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale, a avut 
loc solemnitatea conieririi titlului 
de Erou al Muncii Socialiste din 
Republice Populară Romînă to
varășului Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Romîne, 
cu prilejul împlinirii a 55 de ani, 
pentru îndelungată activitate în 
mișcarea revoluționară și contri
buție adusă în făurirea și dezvol
tarea statului democrat-popular.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Constantin

Pîrvulescu, Dumitru Collu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Ianoș 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Atanase 
Joja, Gheorghe Stoica, membri ai 
C.C. al P.M.R., membri ai guver
nului, generali.

D.upă citirea Decretului de de
corare tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, a înmî- 
nat tovarășului Emil Bodnăraș, 
diploma de Erou al Muncii Socia
liste și Medalie de Aur „Secera 
și Ciocanul", adresîndu-i căl
duroase felicitări și urări de ani 
mulți și sănătate.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej a spus:

Uzina „Republica" este una din cele 8 întreprin
deri bucureștene care au lansat, către toate între
prinderile, chemări' la întrecere socialistă privind 
realizarea unor economii suplimentare peste plan. 
Tineretul din secția finisaj a acestei întreprinderi 
își aduce și el contribuția la realizarea acestor

economii.
Iată-1 în fotografia noastră pe utemistul Dumitru Cristescu din 

' această secție, lucrind la mașina de filetat mufe. Pe luna ianuarie 
el a depășit pianul cu 14 la sută și a realizat economii de scule în 
valoare de 1.200 lei.

Foto: D. F, DUMITRU

CUM NE OCUPAM
DE ȘCOLILE SERALE

MUNCITOREȘTI
încheierea primului trimestru constituie șl tn viața 

școlilor medii, serale un nimerit prilej de analiză a re- 
1 de către elevi,zultatelor obținute La învățătură

un prilej de verificare a modului în care s-au ocupat 
profesorii de elevi, cum s-au ocupat conducerile între
prinderilor și organizațiile U.T.M.
acestora condiții bune de învățătură, pentru a-i îndruma, 
controla și ajuta să se pregătească temeinic.

In raidul întreprins prin cîteva școli medii serale și 
întreprinderi am surprins cîteva aspecte ale acestei pro
bleme, pe care le relatăm mai jos.

pentru a le crea

Fiecare elev este îndrumat și ajutat 
cu grija de profesorii școlii serale
îndată după încheierea prinsului trimestru Ia Școala 

medie serală nr. 4 din Ploești s-a făcut bilanțul activi
tății desfășurate. Rezultatele acestei prime etape sînt 
îmbucurătoare. A scăzut mult, în comparație cu trimes
trul corespunzător al anului trecut, numărul de cori- 
jenți. S-a îmbunătățit frecvența

Toate acestea constituie expresia grijii deosebite a 
școlii, a conducerii sale și a cadrelor didactice pentru ca 
elevii să se integreze cu tot sufletul în viața școlii. E inte
resant de remarcat felul în care diriginții claselor au uniă- 
rit ca nici unul dintre elevi să nu se îndepărteze de școală, 
să n-o abandoneze. De pildă, elevul Mihai Toma din 
clasa a VIII-a A începuse la un moment dat să lip
sească foarte mult. Dăduse de greu, se descurajase încît 
gîndul nu-i mai era la școală. Diriginta clasei, tovarășa 
Elena Drăghiceanu, s-a dus la întreprindere (Uzinele 
„1 Mai“) și l-a convins să reia cursurile școlii.

Au fost luate, oa asemenea, o serie întreagă de măsuri 
pentru a 
ștințelor. 
acesta o 
vățătura. 
teria (la 
ore speciale de meditații. Asemenea ore se fac și pentru 
cei care s-au înscris în clasa a X-a și care n-au făcut 
franceza. In fiecare duminică se țin ore speciale de pregă
tire pentru cei ce vor da examenul de maturitate.

ușura elevilor munca de însușire a cuno- 
In clasele a VIII-a, de pildă, au venit în anul 
serie de elevi care au întrerupt de mulți ani în- 
Pentru ei în mod deosebit a fost recapitulată ma- 
matematici) din programa claselor anterioare, în

A existat In preocuparea școlii și grija pentru ca și 
dincolo de cadrul ei elevii să aibă condiții bune de în
vățătură. In această privință un rol deosebit l-a jucat 
legătura strînsă, continuă, a școlii, îndeosebi a dirigin- 
ților, cu întreprinderile unde lucrează elevii lor. Deși n-a 
fost ușor, avînd în. vedere că școala aceasta are elevi 
veniți din peste 40 de întreprinderi și instituții din oraș 
și împrejurimi, profesorii au reușit însă să se facă cu- 
noscuți în întreprinderi. Și mulți elevi au simțit în mod 
concret ajutorul lor. De pildă, Marilena Aldoiu (de la 
P.T.T.) lucra înainte vreme în schimburi diferite, fapt 
care o împiedica uneori să vină la școală. Profesorul 
Claudiu Iatan, dirigintele clasei a discutat cu tovarășii 
de la instituție și împreună au găsit modalitatea ca 
această elevă să lucreze într-un schimb care să-i ușureze 
frecventarea școlii. Ea este acum printre fruntașii clasei 
a IX-a.

în unele cazuri profesorii au luat legătura și cu orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderi pentru ca acestea să se 
ocupe cu mai multă grijă de tinerii muncitori care învață.

Vizitele diriginfilor în întreprindere n-au fost lipsite 
nici de unele surprize. De pildă, elevul Ion Petrescu din 
clasa a VIII-a se plîngea că la întreprinderea „Maca
zul" tovarășii nu-1 ajută să-și poată vedea de școală. In 
realitate întreprinderea îi făcuse toate înlesnirile cuve
nite ; el voia însă ca prin minciună, să-și ascundă pro
priile lipsuri. S-a hotărît în clasă ca atitudinea negativă 
a elevului Petrescu să fie adusă la cunoștința organiza
ției U.T.M. din care el face parte.

Toate acestea pledează în favoarea unei continue și 
mereu mai strînse colaborări între școală și întreprinderi.

Cadrele didactice sînt hotărîte să înconjoare și pe viitor 
pe elevi cu aceeași grijă, atrăgîndu-și tot mai tr.ult spri
jinul întreprinderilor și al organizațiilor U.T.M.

Doar promisiuni
Pe lingă Școala medie nr. 1 din Sighișoara funcționează 

un curs seral. Elevii acestei școli sînt, in cea mai mare 
parte, muncitori de la întreprinderile din localitate (uzina

(Continuare în pag. 3^a)
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Scumpe tovarășe Bodnăraș,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, te 
felicit din tcată inima cu prilejul împlinirii a 55 ani de viață.

înalta distincție ce ți se înmînează astăzi este o expresie a 
prețuirii pe care partidul nostru, oamenii muncii o dau activității 
pline de abnegație pe care ai desfășurat-o pentru cauza eliberării 
poporului muncitor de sub jugul burghezo-moșieresc, pentru fău
rirea și consolidarea orînduirii democrat-populare.

In îndeplinirea sarcinilor de răs pundere ce ți-au fost încredințate 
ai muncit cu energie și persever ență pentru traducerea în viață a 
politicii partidului și guvernului.

împreună cu ceilalți membri ai colectivului de conducere a par
tidului ți-ai dat aportul la întărirea continuă a unității de 
partidului nostru și ridicarea mun cii de partid la nivelul 
nilor mari care ne stau în față.

Iți urez, scumpe 
sănătate și putere 
patria noastră.

★

fier a 
sarci-

viață,tovarășe Bodnăraș, ani Îndelungați de 
de muncă, în slujba construcției socialiste in

*

răspuns, to-In cuvîntul 
varășul Emil 
mit călduros 
al Partidului, 
diului Marii 
pentru înalta 
acordată cu prilejul acestei aniver
sări.

In continuare el a spus:
A fi comunist, membru al par

tidului clasei muncitoare, este o 
deosebită cinste, dar înainte de 
toate , o mare răspundere. Aceasta 
este înțelegeraa pe care, încă din 
anii grei ai închisorii și ai ilega
lității, am fost învățat de tovarășii 
mei prczenți aci și îndeosebi de

său de
Bodnăraș a mulțu- 
Comitetului Central 
guvernului și Prezi- 
Adunări Naționale 

distincției ce i-a fost

tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej să o dau înaltului titlu de 
membru de partid. In acest sens 
distincția pe care acum mi-ați a- 
cordat-o reprezintă pentru mine 
înainte de orice simbolul îndato
ririlor pe care le am față de parti
dul nostru, față de marile sale sar
cini. Aceste îndatoriri le voi înde
plini fără clintire ca un soldat 
credincios.

Tovarășul Emil Bodnăraș a fost 
călduros felicitat de conducătorii 
partidului și statului, de toți ceî 
prezenți la solemnitate.

(Agerpresl
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Prezidiul Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne 

DECRET
pentru conferirea titlului de „Erou 
al Muncii Socialiste” din Republica 

Populară Romînă tovarășului Emil Bodnăraș
Cu prilejul împlinirii a 55 ani, pentru îndelungată activitate în 

mișcarea revoluționară și contribuția adusă în făurirea și dezvol
tarea statului democrat-popular.

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro
mîne, decretează:

Se conferă titlul de „Erou al Muncii Socialiste" din Republica 
. ‘ ~ * ”, ’ ? " ’1 Bodnăraș.Populară Romînă tovarășului Emil

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

ION GHEORGHE MAURER

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționa’c 

GHEORGHE STOICA

București, 9 februarie 1959,
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în lucrările de hidroameliorații
■

de vorbă cu tov. Vasile Mateescu,
președintele Sfatului popular al regiunii București

Redarea de noi terenuri agriculturii este una din 
sarcinile cele mai importante, trasate de partid, la 
rezolvarea căreia tineretul este chemat să-și aducă 
un substanțial aport. în anul 1959, Sfatul popular al 
regiunii București are o serie de proiecte interesante 
pe linia readucerii în circuitul agricol a unor impor
tante suprafețe de teren. Pe această temă am stat 
de vorbă cu tovarășul Vasile Mateescu, președin
tele Sfatului popular al regiunii București. Am so
licitat, mai întîi, un scurt bilanț al înfăptuirilor în 
anul care a trecut.

— în 1958, în regiunea noastră s-au obținut unele 
realizări ce pot fi socotite importante pe tărimul 
îmbunătățirilor funciare. Am reușit, astfel, să ame
liorăm o suprafață ce reprezintă 15.000 hectare. In 
total, s-au realizat 312.842 mc. terasamente dintre 
care 264.842 m.c. prin muncă voluntară, ceea ce 
constituie o economie de 3.791.100 leî.

— Cum a sprijinit tineretul aceste lucrări ?
— Tinerii ne-au dat un sprijin ce poate fi consi

derat drept important. Pe cele 9 șantiere de interes 
regional au fost prezenți numeroși tineri mai cu 
seamă la șantierul Sf. Gheorghe unde au muncit cu 
multă rîvnă elevii de la școala de tractoriști din 
Urziceni. Vreau să amintesc despre Comitetul raional 
U.T.M.-Brănești care a format brigăzi utemiste de 
muncă patriotică ce au efectuat aproximativ 10.000 
ore muncă. Ar mai fi și alte cifre de dat. De pildă, 
pot fi pomeniți utemiștii care au efectuat 4.000 ore 
muncă voluntară pe șantierul Zimnicea.

— Ce-și propune Sfatul popular regional pentru 
anul 1959 cu privire la redarea de noi terenuri agri
culturii ?

— Nu va exista în regiunea noastră nici un raion 
în care să nu fie organizat un șantier de îmbunătățiri

Tinerii colectiviști
AVUTAU

DE SPUS...
Pe cerul senin ca 

sticla ard stelele mari 
cit pumnul. Odată cu 
strălucirea lor, coboa
ră parcă de sus gerul 
care taie ca briciul 
și învârtoșează zăpa
da, ficînd-o să scîr- 
țîie dureros și subți
re. Satul Vișuia din 
raionul S Urmaș, re
giunea Cluj cli
pește somnolent prin 
ultimile lumini care 
se sting la ferestre. 
Satul doarme, dar, 
asemenea unui om, i- 
nima lui bate in ace
ste clipe puternic, 
zvicnind. In sala co
lectivei aproape două 
sute de bărbați și fe
mei ascultă cu mîini- 
le încrucișate pe 
piept, nițel cam mi
rați și surprinși de 
praftura și mustrarea 
pe care le-o face un 
rinăr 
chip 
cent,

mărunțel, cu 
de adoles- 
îmbrăcat în 

haină și pantaloni de 
dimie. De-acolo, de 
1a tribună, vocea lui 
limpede și îndrăznea
ță se învolbură în 
sală ca un vînt pri
măvăratec și proasr 
păt, șfichiuind ascu
țit.

— D-apoi unde se 
credeau conductorii 
ttoștri de atelaje ând 
prăpădeau în fiecare 
an cîte trei rînduri 
de tîrnațuri de la că
ruțe pe de pomană ? 
Le pierdeau ți pe ur
mă ședeau să le fad 
din nou și cereau 
zile-muncă. A oui că
ciulă o furam noi t 
Pe-a noastră.

— No, tușește ve
sel unul mai bătrîn 
din spate, de-abia 
azi îl aleserăm pe 
băiatu-ăsta președin
te și s-o fi pus să ne 
ia la refec.

Băiatul zice 
departe și instructo
rul de la partid, care 
stă alături în prezi
diu, îi spune ceva la 
ureche secretarului de 
partid și amîndoi dau 
din cap a înțelegere.

— Apoi ce-ai gin- 
dit dumneata, 
Moldovan, cînd 
tîrziat să dai

mai

bade 
ai in- 
banii

înapoi de pe mieii 
vînduți ? Ai dumitale 
erau sau ai colecti
vei ?

— Ei, iertați-l că 
e om bun, îi scăpă 
vorba unei femei din 
față și loja, vorbito
rul, prinzîndu-i cu
vîntul o țintuiește cu 

. privirea.
— Apoi dumneata 

care crezi că ăla-i o- 
mul bun, nană, care 
deși te vede greșind 
îți zîmbește și te lasă 
în pace ? Iacă, așa 
oameni din ăștia buni 
nu ne plac nouă și 
din cauza lor, avutul 
nostru a păgubit ni
țel. Colectiva noastră 
e frumoasă și pe 
drept spun bătrînii că 
recolte ca ale noastre, 
vaci frumoase și 
bune, oi de rasă cum 
avem noi acuma nu 
s-au pomenit prin 
sat. Dar avutul ăsta, al 
nostru, trebuie să 
crească mult anul 
ăsta, ați văzut și din 
plan și-ați ridicat 
mîinile pentru el. 
Tocmai de-aia trebuie 
să ne doară sufletul 
și pentru un capăt 
de ață din el.

Adunarea de dare 
de seamă și alegeri sa 
termină, în mod ofi
cial, către ora zece. 
Oamenii pleacă spre 
case, discutînd tare și 
de-avalma. La masa 
prezidiului, rămîn să 
mai discute âțiva co
lectiviști, aleși în 
consiliul de conduce
re, cu secretarul de 
partid și instructorul 
raional. Cînd termină 
și dau să plece, întîi- 
nesc la ușă vreo zece 
băieți, care stau cap 
in cap fi boscorodesc 
între ei.

— D-apoi ceri, mă, 
întreabă loja, ute- 
meul încă n-a plecat?

— N-a plecat, spu
se llie, 
mărunțel, 
U.T.M. 
spunem și noi o vor
bă, dacă ne-ascultați.

— No, haidem îna
poi.

Și se întorc iarăși 
la masa prezidiului.

— O să spună din 
partea noastră tova-

un băiat 
secretarul 

Vream să

funciare. Intenționăm să deschidem 51 de șantiere în 
care, cu o largă participare de muncă voluntară a 
maselor de cetățeni, să ameliorăm aproape 50.000 
hectare. Calculele provizorii pe care le-am făcut arată 
că munca voluntară pe aceste șantiere ar putea aduce 
statului economii în valoare de 22.677.000 lei.

— Ce așteptați de la tineretul din regiune pentru 
înfăptuirea acestor proiecte ?

— Noi considerăm că lucrările pe 7 șantiere ar 
putea fi realizate în întregime cu forțele tineretului. 
Facem această afirmație gîndindu-ne mai ales la 
marea amploare pe care a luat-o munca patriotică 
a tinerei noastre generații și la faptul că prin crea
rea brigăzilor utemiste de muncă patriotică partici
parea tineretului se face intr-un cadru mult mai or
ganizat și cu posibilitatea de a folosi în condiții 
optime elanul și capacitatea de muncă a tinerilor. 
Am calculat că suprafața ameliorată prin lucrările ce 
pot fi executate de tineret reprezintă 12.910 hectare 
iar volumul total al lucrărilor 332.000 m.c. Pe 
cele 7 șantiere este necesar un volum de muncă eva
luat la 204.500 zile-om. Numai la îndiguirea luncii 
riului Ialomița trebuie 60.000 zile-om muncă. Spe
cialiștii noștri consideră că pe acest șantier munca 
trebuie să fie organizată astfel încît prin rotație să 
participe brigăzi cu un efectiv de 280 de tineri într-o 
serie. La lucrările de desecări Daia-Padina-Stoenești 
ar fi nevoie de circa 40.000 zile-om muncă. Avem 
convingerea că atît Comitetul regional U.T.M.; cît și 
masele de tineri din regiunea noastră vor sprijini, 
cu entuziasmul ce le este caracteristic, acțiunile în
treprinse de sfatul popular, acțiuni ce se înscriu pe 
linia indicațiilor trasate de partid și guvern.

— Ce măsuri vor lu>a sfaturile 
populare din regiune pentru o cit 
mai bună desfășurare a muncii pa
triotice a tineretului ?

— Chiar în zilele imediat ur
mătoare vom lua o serie de mă
suri organizatorice menite să a- 
sigure buna desfășurare a mun
cii pe șantierele de tineret. In pri
vința aceasta, specialiștii noștri 
au primit și vor mai primi sar
cini precise. Cît privește sfaturi
le populare raionale și comunale, 
acestea vor trebui să se îngrijeas
că de o cît mai perfectă organi
zare a muncii brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică, pentru ca 
eforturile tinerilor să fie pe deplin 
valorificate, cu maximum de re
zultate. Sfaturile populare vor tre
bui să sprijine inițiativele- tineri
lor, să acorde în mod multilateral 
tineretului întreg sprijinul de care 
acesta are nevoie spre a înde
plini importantele sarcini în do
meniul hidroameliorațiilor. Ener
gia șî entuziasmul tineresc aștep
tăm să se manifeste din plin pe 
șantierele din regiunea noastră. 

EUGENII! OBREA

CEVA

rășul Dumbrăveanu. 
Hai, Vasile, îl îndem
nă llie pe Dumbră
veanu, un tînăr zdra
văn, ales nou briga
dier.

— Păi noi vream 
să punem o întreba
re, pentru că tot e 
aici consiliul și tova

rășul secretar de par
tid. Aici in adunare 
s-a vorbit de terenul 
— ăsta de 4 hectare 
din jurul sediului, pe 
care l-au cuprins bu
ruienile și-a rămas 
pîrloagă din neglijen
ță. Să ni-l dafi nouă 
să punem sfeclă de 
zahăr pe el și vă dăm 
un spor de cinci mii 
la hectar.

Președintele loja, 
se foiețte în cojoc 
mulțumit. Utemist a 
fost și el pină acum 
o lună și ceva cînd a 
intrat în partid.

— Altceva, băieți.
— Să ne diați nouă, 

echipei de tineret, 
care-a luat ființă a- 
cum să dezgropăm 
via, să facem gropile 
și să plantăm cele 
două hectare de liva
dă nouă.

— Asta în afară de 
plan — a sărit repe
de llie. De ce-ai ui
tat asta ?

— No, bine băieți. 
Vasăzică asta e, le 
spune loja zimbirul. 
Să ne sfătuim și noi 
fi-o să vă spunem.

Băieții dau să ple
ce, dar mai au ceva 
de spus și se întorc.

— Știți că noi ne 
gindeam să-ncepem 
de mîine să cărărn 
gunoiul pe locul ăsta 
pentru sfeclă.

— Cărați.
— Și mîine seară 

o *ă avem o adunare 
generală U.T.M. să 
discutăm astea cu tot 
tineretul.

— Bun. O să ve
nim și noi.

— Atunci, 
seara.

Și-au ieșit,
cîteva minute de-afa- 
ră se-aud glasurile 
lor și un cîntec de 
flăcăi, care învăluiește 
satul melodios.

ION BAIEȘU

In copilărie, tînărul Vasile 
Costache din Valea Roșie re- 
giunea București, a trăit în- 
tr-o casă mică de lut împreu- •£, 
nă cu frații și părinții săi. De fp 

d a intrat în gospodăria? 
colectîvă a cîștigaț bine și 
și-a clădit această mîndrețe S 
de casă- Z

Foto: B. NICOLAE jȘ

bună

Peste

---------OOOOO--------

Tinerii din comuna Doma—Cîndreni, raionul Vatra Dornei, re
giunea Suceava, sînt mîndri de căminul lor cultural pe care l-au 
construit priin muncă voluntară. Acum, în clipele libere ei își pe
trec timpul citind cărți, făcînd repetiții la dansuri, ori jucînd șah.

Foto: AGERPRES

Cea mai tînără crescătoare de animale de la gospodăria agricolă colectivă din Izbiteni, raionul Co

rabia, regiunea Craiova.

Să generalizăm 
experiența pozitivă

a echipelor de tineret 
din gospodăriile agricole colective

Acum cîteva zile, ziarul nostru, 
în colaborare ou organizația de 
bază U.T.M. de la G.A.C. din co
muna Romanu, raionul Brăila a or
ganizat o consfătuire în legătură 
cu organizarea echipelor de tine
ret și contribuția acestora la spo
rirea producției agricole.

Primul care a luat cuvîntul în 
cadrul consfătuirii, a fost tovarășul 
Coatică Găzdoiu, 
nizației de bază 
spus :

„îndrumați de 
partid, învățînd 
anilor trecuți, noi 
ajutorul conducerii 
colective, începînd din anul a- 
cesta, în cadrul brigăzilor statu
tare de cîmp, echipe de tineret

secretarul orga-
U.T.M. care a

organizația de 
din experiența 
am organizat cu 

gospodăriei

permanente. Tinerii colectiviști ca
re fac parte din aceste echipe au 
fost aleși într-una din adunările 
generale deschise a organizației de 
bază U.T.M. și au fost confirmați 
și de adunarea generală a colecti
viștilor. La cîteva zile după con
stituirea echipelor de tineret, îm
preună cu consiliul de conducere 
al gospodăriei colective, biroul or
ganizației de bază U.T.M. a tre
cut la stabilirea sarcinilor de pro
ducție ce revin echipelor de ti
neret.

Organizarea echipelor de tineret, 
ca una din formele specifice a 
muncii tineretului din agricultură, 
a pus în fața noastră sarcina de 
a intensifica și mai mult munca 
educativ-politică în raidurile tine
rilor colectiviști Toți tinerii co
lectiviști au fost încadrați în în- 
vățămîntul politic de organizație, 
iar în cadrul echipelor de tineret 
am organizat grupe U.T.M.

Pe lîngă echipele de tineret func
ționează și o brigadă de agitație, 
care contribuie la educarea socia
listă a tinerilor colectiviști în pro
cesul muncii. Tot în acest scop 
s-a creat și un post utemist de 
control.

După cuvîntul secretarului 
pornit discuții la care au
cuvîntul mulți tineri colectiviști, 
ridicînd probleme importante.

Astfel, șeful echipei I-a de ti
neret, tovarășul C. Vasile a spus: 
„Eu cred că încă un lucru e im
portant la o echipă și anume uti
lizarea complectă și uniformă a 
brațelor de muncă.

Asta cred că se poate face cu 
ajutorul unor grafice, întocmite pe 
durata campaniilor agricole, pen-* 
tru ca termenele calendaristice de 
executare a lucrărilor agricole pe

au 
luat

fiecare cultură, să nu coincidă 
niciodată".

„Echipele de tineret permanente 
— a arătat în cuvîntul său ute
mistul Nichita Teofil, șeful echipei 
a II-a de tineret — trebuie să de
vină puternice focare ale științei 
agricole.

In cadrul învățămîntului agro
zootehnic de masă, noi am inițiat 
și studiul organizat al diferitelor 
manuale de specialitate.

Tot pentru lărgirea cunoștințelor 
noastre agrotehnice vom organiza 
schimburi de experiență în primă
vară, vară și toamna acestui an cu 
gospodăriile colective învecinate".

Din cuvîntul utemiștilor Cristea 
Mormocea, șeful echipei a III-a 
de tineret, Traian 'Mocanu, șeful 
echipei a IV-a de tineret și pe ba
za propunerilor făcute în această 
consfătuire de către alți tineri co
lectiviști, între echipele de tineret 
de la această gospodărie s-a ini
țiat o întrecere pentru realizarea 
următoarelor obiective: să se ob
țină o producție medie la porumb 
între 3.300 și 3.700 kg. la hectar 
față de 2.800 kg. cît ți-a planificat 
gospodăria, la sfecla de zahăr să 
se obțină sporuri de recoltă intre 
6 și 11.000 kg la hectar, iar la 
floarea-soarelui un spor de 300 
kg. la hectar.

învățămintele prețioase care 
s-au desprins din această consfă
tuire au f°s|: apreciate și subliniate 
în mod deosebit de tov. Lică Pană, 
locțiitorul secretarului organizației 
de partid și de către tov. Petre 
Ghelase, președintele gospodăriei 
colective care au promis tot spriji
nul echipelor de tineret pentru în
deplinirea angajamentelor frumoa
se pe care și le-au luat.

P. LUNGO

O seară de întrebări și răspunsuri pe tema :

„Sd cunoaștem uiafa
gospodăriilor colective66

Pentru a transpune îa 
viață sarcinile ce revin 
organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate în mun
ca de transformare socia
listă a agriculturii, orga
nizația de bază U.T.M. 
din comuna Strejnic a or
ganizat o seară de între
bări și răspunsuri pe tema 
„Să cunoaștem viața gos
podăriilor agricole colec
tive". Cu acest prilej a 
fost invitat tovarășul Cos- 
tache Olteanu, secretar al 
organizației de bază 
P.M.R din G.A.C. .,23 Au
gust" din comuna Tîrg
șorul Vechi din raionul 
Ploești care să dea răs
puns la întrebările puse.

La cuvînt s-au înscris 
utemiștii: Lixandru Ene, 
Eugen Constantin, Au
rica Barbu, Elena Dia- 
conescu, Elena Petre, Tu
dor Grigorescu, Maria A- 
rieșteanu, Aurica Berechet 
și alții.

întrebările puse de ei 
erau care mai de care mai 
interesante. Iată numai 
cîteva din ele:

— Care a fost produc
ția medie la ha. pe 1958 ?

— Care a fost retribuția 
pentru o zi muncă ?

— Ce rezerve de furaje 
are gospodăria ?

— Ce posibilități au 
pentru a-și crea o gospo
dărie personală tinerii co
lectiviști care se căsăto
resc ? Și multe alte între
bări...

Răspunzînd la întrebări, 
tov. Olteanu a arătat că 
gospodăria „23 August" a 
luat naștere la 23 August 
1950. La început a fost o 
gospodărie mică, dar acum 
este o gospodărie puter
nică, iar în anul acesta va 
deveni milionară.

Anul trecut colectiviștii 
au recoltat 4500 kg. grîu 
la ha, orz 2700 kg. la 
floarea soarelui 1800 
la ha. și altele.

Datorită rezultatelor
ținute, gospodăria „23' Au
gust" Tîrgșorul Vechi a

ha., 
kg-

ob-

valorificat prin contractare 
peste 60.000 kg. de cere
ale.

Afară de cultura cerea
lelor, gospodăria mai are 
și suprafețe de grădini le
gumicole, unde s-au abți
nut rezultate bune, dato
rită muncii utemiștilor 
Marin Bogioc și Ioan Soa
re, care au obținut recolte 
sporite de legume și zar
zavaturi.

In 1958 în urma hotă- 
rîrilor Consfătuirii de la 
Constanța, în legătură cu 
creșterea animalelor a 
luat ființă două ferme, una 
de vaci, de care răspunde 
utemistul Gheorghe Ena- 
che și una de oi, de care 
răspunde tînărul Vătășelu 
Ion. Aceștia au obținut 
producții mari datorită 
bunei îngrijiri dată ani
malelor, fapt ce-a făcut ca 
să primească ca retribuție 
suplimentară cîte 300 de 
lei.

In 1959 se va mări su
prafața cultivată ou afe-

clă de zahăr la 5 ha., iar 
cea de floarea soarelui de 
la 12 la 18 ha. Pentru 
buna îngrijire a animale
lor gospodăria posedă 
acum peste 80.000 kg. de 
furaje.

Referindu-se la retribu
ția muncii, tov- Olteanu a 
arătat că valoarea unei 
zile muncă a fost de 47 
lei. Astfel pentru o zi 
muncă colectiviștii au pri
mit 5 kg. porumb, 2,350 
kg. grîu, 0,500 kg floarea 
soarelui, 1 kg. orz, 2 kg. 
cartofi, 2 kg. diferite zar
zavaturi, miere, lînă și al
tele, precum și 11 lei.

Peste valoarea unei zile 
muncă s-au făcut și plăți 
suplimentare celor care 
au obținut depășiri de pro
ducție. La cultura de floa
rea soarelui au fost două 
echipe. Una a obținut 1500 
kg. la ha., iar a doua 
condusă de tovarășul Ma
rin Bogioc a obținut 1800 
kg. la ha, fapt ce a făcut 
ca tovarășul Marin Bo-

gioc cu familia sa să mai 
ia suplimentar încă 97 kg. 
de floarea soarelui.

In continuare tovarășul 
Olteanu arată că tinere
tul contribuie din plin la 
dezvoltarea și întărirea 
gospodăriei colective.

Tinerii colectiviști au 
echipă artistică proprie, 
dar în același timp parti
cipă și la activitatea cămi; 
nului cultural din comună. 
Tinerii colectiviști fac și 
sport Acum este în plină 
desfășurare etapa pe co
lectiv a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Tinerii colectiviști care 
se căsătoresc se bucură 
de grija întregului colec
tiv. Astfel ei primesc din 
partea gospodăriei 0,30 
ha. pămint arabil, 1000 
m.p. vatră casă cu prețul 
de 1,50 lei m.p. pe care-1 
plătesc în timp de 4 ani.

Profesor ANASTASIE 
VLASCEANU 

membru în biroul org. 
de bază U.T.M. 
comuna Strejnic

In satele 
raionului 
Oltenița

POSTURILE
UTEMISTE'

DE CONTROL
figurează 
Jear pe hîrlte

Cu cîteva luni în urmă, am ci
tit într-un dosar al Comitetului 
raional U.T.M.-Oltenița următoa
rea frază cu privire la posturile 
utemiste de control : „în raionul 
nostru funcționează 8 posturi ute
miste de control : patru în gos
podăriile de stat și patru în sta
țiunile de mașini și tractoare".

După aceea mi s-a recomandat, 
cu... încredere să merg în gospo
dăriile de stat Chimogi și Mină- 
știrea și la S.M.T.-Ulmeni, pentru 
că... „în aceste unități sînt cele 
mai bune posturi utemiste de con
trol, care au o experiență bogată și 

rezultate frumoase" etc.
Am plecat mai întîi la G.A.S. 

Chirnogi. Am luat legătura cu u- 
temistul Cornel Cîmpeanu, respon
sabilul postului utemist de control. 
Spre surprinderea mea, situația 
postului utemist de control nu co
respundea deloc cu cea înfățișată 
de către tovarășii de la raionul 
U.T.M. Organizația de bază U.T.M. 

luase într-adevăr inițiativa creării 
unui post utemist de control. Dar 
la ce se rezuma „inițiativa" ? La 
cîteva lucruri formale întreprinse 
de responsabilul postului utemist 
de control. într-o gazetă prăfuită, 
așezată undeva sub o scară ce du
cea la etaj și pe care scria cu cre
tă : „Ghimpele", erau cîteva arti
cole vechi, care n-aveau nici în 
elin, nici în mînecă cu ceea ce tre
buia să facă un post utemist de 
control. Din discuțiile purtate cu 
tovarășul Cîmpeanu a reeșit că 
membrii postului utemist de con
trol au dorința ca activitatea 
postului să fie cît mai bună, dar 
nu cunosc prea bine cu ce se o- 
cupă postul și ce îndatoriri îi re
vine.

Nici organizația de bază U.T.M. 
nu i-a sprijinit și nici activiștii Co
mitetului raional nu le-au dat nici 
un fel de îndrumări. Așa stînd lu
crurile, membrii postului utemist 
de control s-au rezumat la cîteva 
acțiuni neesențiale și nelegate de 
problemele de bază ale activității 
unui post utemist de control. Ei 
nu s-au preocupat de lupta împo
triva risipei și pentru apărarea 
avutului obștesc.

Am fost apoi la S.M.T. Ulmeni. 
Aici am fost informat laconic de 
cîțiva tineri că a fost în campania 
de reparații un post utemist de 
control, dar că acesta nu mai 
există, că n-are cine să se ocupe 
de el.

în ce privește G.AS. Mînăstirea, 
nici pomeneală de post utemist de 
control. Cînd m-am întors la Comi
tetul raional, tovarășii de acolo au 
început să se scuze, spunînd că ei 
nu sînt vinovați deoarece au trasat 
sarcini organizațiilor de bază 
U.T.M. să înființeze posturi utemis
te de control. Dar despre modul 
cum le-a îndrumat activitatea, cum 
i-a sprijinit pe utemiști în această 
privință, n-au putut spune nimic.

Recent am fost din nou la Olte
nița. Tot prin niște dosare am găsit 
o frază care grăia despre faptul că 
în raion există un număr de... 
31 posturi utemiste de control. 
Nici de data aceasta cifra nu co
respunde realității.

Există numai cîteva posturi ute

miste de control în întreprinderile 
din orașul Oltenița. în unitățile 
socialist-cooperatjste sînt cîteva de 
felul celui existent în G.A.S. Chir
nogi. în general, posturile utemiste 
de control din G.A.S. și S.M.T. sînt 
lipsite de o activitate ou conținut 
educativ îndreptate spre îmbunăt." 
țirea producției și a atitudinii ti
nerilor față de muncă și avutul 
obștesc. Apoi trebuie spus că în 
cele 22 gospodării oolective din 
raion nu există nici un post ute
mist de control. Ținînd cont că în 
munca și activitatea organizațiilor 
de bază U.T.M. din gospodăriile 
colective mai sunt lipsuri ou privire 
la păstrarea avutului obștesc, 
posturile utemiste de control ar fi 
avut un mare rol în lichidarea lip

surilor și în mobilizarea tineretului 
la toate acțiunile organizațiilor de 
bază U.T.M. La G.A.C. Valea Ro
șie, de exemplu, pentru că organi
zația de bază U.T.M. n-a vegheat 
la felul în care îngrijitorii gospo
dăriei păzesc oile cînd le duc la 
pășune, au fost ucise de un tren 
60 de oi. La G.A.C. Nana și Bu- 
ciumeni, în timpul strîngeri; re
coltei s-au pierdut mari cantități 
de grîu pentru că organizațiile de 
bază U.T.M. respective n-au mo
bilizat tinerii la muncă în această 
campanie de vîrf. La G.A.C. Șol- 
danu unele elemente dușmănoase 
au încercat să submineze gospodă
ria colectivă fără ca organizația 
U.T.M. să ia atitudine împotriva 
lor, să le demaște din timp. Dacă 
in unitățile socialist-cooperatiste ar 
fi existat posturi utemiste de con
trol bine îndrumate de organiza
țiile de bază U.T.M., mereu pre
zente în activitatea unităților din 
care fae parte, nu s-ar fi putut În
lătura asemenea situații ? Fără în
doială că da.

Ce rezultă din cele spuse pînă 
acum ? Se constată că activiștii Co
mitetului raional U.T.M. Oltenița 
au ignorat indicațiile Comitetului 
Central al U.T.M., cu privire la 
crearea de posturi utemiste de 
control în unitățile socialist- coo
peratiste din agricultură. Comitetul 
raional U.T.M. Oltenița, nu numai 
că n-a făcut nimic în această pri
vință, dar a dat în unele situații 
cifre fictive, necontrolate. Această 
BÎtuație intolerabilă nu mai poate 
continua. Biroul comitetului raio
nal U.T.M. Oltenița trebuie să ia 
neîntîrziat o serie de măsuri me
nite să lichideze aceste lipsuri. Pe 
baza unei analize serioase să tra
gă Ia răspundere pe cei vînovați de 
acest lucru. Toți activiștii, și în 
primul rînd instructorii teritoriali, 
să studieze temeinic instrucțiunile 
C.C. al U.T.M. cu privire la post 
rile utemiste de control și apoi sa 
sprijine și să îndrume activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M. pen
tru ca acestea să creeze posturi u- 
temiste de control acolo unde este 
necesar.

Biroul Comitetului regional 
U.T.M. București are datoria să ia 
și el măsuri eficace în această di
recție, mai cu seamă că situații a- 
semănătoare cu cele din raionul 
Oltenița, există și în alte raioane 
ale regiunii.

NICOLAE BARBU
Nimeni nu știe nimic despre postul utemist de 

control de la S.M. T. Ulmeni raionul Oltenița.

— Cum. tu, ăl mai harnic tractorist din stațiune, nu participi la 
concurs ?

— Mă gîndii, bade, că dacă mă-ntreabă ceva despre postul 
utemist de control, nu știu nimic, și mă fac de rîs.

Pesen de N. CLAUDH’



Viața de organizație

[ovățămintul politic
de organizație

să albă un caracter mobilizator
Una din măsurile ce au ajutat 

în acest an să sporească preocu
parea organizațiilor U.T.M. pen
tru problemele de conținut ale în
vățămîntului politic a fost întoc
mirea cu multă atenție a planurilor 
de perspectivă pentru seminariile 
permanente la raioane. Prin aces
tea, s-a urmărit creșterea preocu
pării propagandiștilor pentru lega
rea învățămîntului politic de pro
blemele specifice regiunii noastre, 
locului de muncă al cursanților, 
fiecărui cerc în parte. Comitetul 
orășenesc U.T.M. Constanța, de 
pi’dă, a prevăzut în acest plan 
teme legate de descoperirea și 
losirea rezervelor interne ale 
treprinderilor, de folosirea 
tregii capacități a mașinilor, 
căile de reducere a prețului 

de creșterea produc- 
La comitetele 

planurile de perspec- 
cuprindeau teme legate

fo- 
în- 
în- 
de 
de

cost și 
tivității muncii, 
raionale,

de sarcinile organizațiilor U.DM., 
pentru întărirea econctnico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective, de necesitatea 

ridicării valorii zilelor-muncă, a 
efectuării unor lucrări de calitate 

în G.A.C. și altele,
Se știe că chezășia bunului 

mers al învățămîntului politic, o 
constituie gradul de pregătire, 
competența și autoritatea de care 
se bucură propagandiștii în fața 
cursanților. Practica a arătat că 
acolo unde propagandiștii s-au 
priceput să găsească forme vii, ti
nerești, să lege problemele discu
tate de practica muncii și vieții ti
neretului, cursanții particiipă cu 
regularitate la învățămînt și ceea 
ce este mai important, își însușesc 
cunoștințele predate la cerc, li se 
dezvoltă conștiința politică și 
participă cu mult entuziasm la în
deplinirea sarcilnilor de producție 
și de organizație. In lumina aces
tei concluzii biroul Comitetului re
gional U.T.M. Constanța, a indi
cat tuturor propagandiștilor să și 
întocmească planuri de desfășu
rare 
fara 
rile 
mai 
rne 
frecventează 
vățămînt la acțiuni practice 
de folos obștesc.

Noi am pus un accent deosebit 
și pe invitarea în' fața tineretului 
a unor membri de partid cu munci 
de răspundere, președinți ai G.A.C., 
directori de întreprinderi, conducă
tori din aparatul de stat. Acest 
fapt a făcut să crească nivelul și 
conținutul politic al lecțiiilor, să se 
realizeze mai bine îmbinarea în- 
vățămintului politic cu principalele 
sarcini economice ale raionului sau 
comunei respective. Și roadele nu 
au 
cui politic de 
ria, lecția
P.M.R. pentru industrializarea ță
rii — sarcinile U.T.M. în mobili
zarea tineretului pentru creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost", a fost ținută de 
ing. Moșoiu Ion. El le-a vorbit 
tinerilor despre sarcinile pe care 
le pune plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958 în fața me
canizatorilor.

Un alt exemplu poate fi cel 
din G.A.C. Topatu, raionul Hîrșo
va, unde propagandista Leța Ma
ris, a invitat pe tovarășul Dedu 
Ștefan, instructor de partid să 
predea lecția „P.M.R. conducăto
rul luptei poporului nostru în ope
ra de construire a socialismului".

a învățămîntului jcare în a- 
lecțiilor prevăzute în cursu- 
tipărite să cuprindă 
variate și interesante 

de atragere a tinerilor 
cercurile de

ceie 
for

ce 
in

și

intîrziat să apară. La cer
ia SM.T. Ho- 

„Politica leninistă a

Și în această lecție s-a pus un 
accent deosebit pe sarcinile con
crete ale tineretului pentru conti
nua întărire econoniico-orgamzato- 
rică a G.A.C. Și această lecție a 
contribuit la apropierea activității 
organizației U.T.M. de problemele 
economice ale G.A.C., ale comu
nei. Utemiștii și tinerii din organi
zația respectivă au cărat la cîmp 
1.000 tone gunoi ilar 40 din ei, 
constituiți într-o brigadă de mun
că patriotică au reparat șoseaua 
din comună. De asemenea, cursul 
seral din G-A.C. Topalu are pre
văzut ca lecția „Statutul model, 
lege de bază a activității G.A.C." 
să fie ținută de tov. Costache Dan, 
președintele gospodăriei colective, 
iar lecția „Retribuția muncii în 
G.A.C., sporirea cointeresării co
lectiviștilor în creșterea producției 
agricole", va fi ținută de contabi
lul gospodăriei colective.

Experimentată ta început în 
raionul Hîrșova, această formă a 
muncii în cercurile de învățămînt 
politic, după plenara a Vl-a a Co
mitetului Central al U.T.M. a fost 
extinsă de către biroul regional și 
în celelalte raioane.

Principala concluzie ce am des
prins-o noi pentru ridicarea con
tinuă a conținutului învățămîntu
lui politic, este aceea că activita
tea cercurilor și cursurilor poli
tice trebuie urmărită, îndru
mată și controlată în permanen
ță, de-a lungul întregii perioade 
de desfășurare. Pentru aceasta, bi
roul comitetului regional a indi
cat tuturor comitetelor raionale, 
să analizeze în plenare lărgite la 
care să participe și propagandiștii, 
felul cum s->a deschis învățămîntul 
și cum funcționează, stabilindu-se 
cu acest prilej măsuri pentru în
dreptarea deficiențelor.

O altă măsură, a fost participa
rea la seminariile permanente cu 
propagandiștii de la comitetele 
raionale, a membrilor comitetului 
regional.

Pentru a face ca activiștii co
mitetului regional să cunoască în 
profunzime modul în care trebuie 
să decurgă studiul în cercuri și 
cum trebuie îndrumat, noi am or
ganizat cu ei seminarii în care au 
fost dezbătute teme ca : „Asigura
rea controlului asupra desfășurării 
învățămîntului politic U.T.M-", 
„împletirea învățămîntului politic 
cu problemele economice concre-

■

te" — sarcină izvorîtă din docu
mentele Plenarei a Vi-a a C.C. al 
U.T.M. — sau „Lichidarea forma
lismului manifestat de unele co
mitete raionale U.T.M. în instrui
rea propagandiștilor" etc.

Din felul cum a avut loc deschi
derea și desfășurarea lecțiiilor pînă 
acum, se pot observa și unele lip
suri ce trebuie neîntîrziat lichida
te. Așa de pildă, noi n-am reușit 
să lichidăm complect practica 
unor propagandiști de a se pre
zenta la cercul de învățămînt fără 
a studia și conspecta în prealabil 
lecția, făcînd diln această cauză 
expuneri superficiale și lipsite de 
conținut. De asemenea s-a obser
vat faptul că la comitetul raional 
U.T.M. Negru Vodă și la Comi- 
tul orășenesc U.T.M. Constanța se 
mai manifestă tendința de a lăsa 
problema învățămîntului politic 
numai pe seama secretarului cu 
propaganda și agitația, tendință 
ce s-a imprimat și la unele comi
tete ale organizațiilor de bază.

Comitetul raional Fetești, mai 
are încă de luptat pentru ridicarea 
calității conținutului seminariilor 
de la comitetul raional precum și 
a cercurilor de învățămînt diln or
ganizațiile de bază U.TJW., pentru j 
formarea la tineri a unei înalte1 
conștiințe socialiste, a atitudinili 
noi față de munca în colectiv, a 
dragostei pentru avutul obștesc și 
a răspunderii pentru păstrarea și 
dezvoltarea lui.

Comitetul regional U.T.M. Con
stanța se străduiește să asigure 
comitetelor raionale și orășenești o 
îndrumare mai competentă și per- 
sereventă asupra organizării învă
țămîntului politic în acest an. Sar
cina noastră este de a depune 
eforturi susținute pentru a traduce 
în viață planurile întocmite, pen
tru a extinde și generaliza meto
dele aplicate pînă acum, de a in- ■ 
tensifița munca de control și în
drumare a comitetelor raionale și 
orășenești, pentru a face din în- 
vățămîntul politic un mijloc im
portant de propagare a ideilor 
înaintate ale marxism-leninismului, 
pentru creșterea nivelului politic și 
ideologic, pentru educarea patrio
tică a tineretului nostru.

GHEORGHE TRANDAFIR 
secretar cu problemele de 
propagandă și agitație al 
Comitetului regional U.T.M.

Constanța

Scenă din film.

Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii 

din R. P. Romînă

Forța educativă 
a colectivului 
socialist^

Tatăl lui Ghenadii Krasnuskin 
a murit pe front și nu are cine 
să se ocupe de educația lui ; 
mamă-sa muncește ca să întreți
nă familia și, iubindu-1 peste 
măsură, îl cocoloșește, ne înțele- 
gînd drumul primejdios pe care 
a început să meargă fiul ei.

Ofițerul de miliție, Sușkov, 
proaspăt sosit la raionul de mi
liție al unui mare oraș, în
țelege aceasta și dorește din toa
ta inima sa-1 îndrepte pe Ghenea 
care, bine îndrumat, valorificîn- 
du-i-se în mod just calitățile, 
poate deveni un element prețios 
pentru societatea sovietică. Suș
kov ne apare astfel într-o lu
mina foarte in
teresanta, ca un 
ofițer de miliție 
care se deose
bește radical de 
toate felurile 
de polițiști și de
tectivi 
mele burgheze. 
El nu 
copoi ahtiat după prada, un in
divid care urmărește să desco
pere și să sancționeze pe infrac
tori din spirit de aventură sau 
din pasiune goală polițistă, ci 
este un factor educativ, care con
tribuie din toate puterile la apa- 
rarea construcției pașnice a oa
menilor sovietici, la combaterea 
influențelor negative ale rămăși
țelor moralei burgheze.

Tocmai aici stă diferența esen
țială dintre Sușkov și ori care 
slujbaș al vreunei poliții bur
gheze : Sușkov ca ofițer de mi
liție sovietic se îngrijește și de 
educarea cetățenilor și a tine
retului și în acțiunea sa are din 
plin sprijinul societății, ceea ce 
nu se poate spune despre cazul 
polițistului burghez. Intr-adevăr 
Sușkov înțelege să folosească 
sprijinul cetățenilor înaintați și 
în primul rînd cere ajutorul or
ganizațiilor de Comsomol. Ac
țiunea educativă a tuturor aces
tor factori dau în curînd rezul
tate : Ghenadii înțelege că nu 
are dreptul să trăiască ca un pa
razit pe spinarea mamei sale și 
intră în producție. Dar tenta
țiile unei vieți ușoare bazate pe 
huzur, lipsită de răspunderi

din fil-

este un

CUM 1VE OCUPAM
de școlile serale muncitorești

(Urmare din pag. l-*a)

„Faianța", fabrica de postav „6 Martie", țesătoriile de mă
tase „11 Iunie", fabrica de cărămidă „7 Noiembrie" etc.).

Am vizitat școala în orele sale de curs, seara, cînd după 
terminarea lucrului muncitorii — în cea mai mare parte 
tineri — erau prezenți în sălile de curs.

— Școala noastră merge bine, ne spune tovarășul Ro
mul Rațiu, directorul școlii. Muncitorii dovedesc multă 
voință de a-și însuși cunoștințele predate de profesori și 
obțin, într-adevăr, rezultate remarcabile. Sînt mulți tineri ca 
Gh. Lascu, Ștefan Duca, Emil Mîrzea care frecventează cu 
regularitate școala și se situează printre cei mai buni elevi 
ai noștri. Trebuie să spun însă că, din păcate, lucrurile nu 
stau așa cu toți elevii. Unii dintre ei obțin rezultate slabe 
Ia învățătură.

— Cauzele ?
— Cauzele sînt două : pentru unii — Upsa personală de 

preocupare iar pentru alții lipsa unui ajutor mai serios 
și a unei înțelegeri din partea întreprinderii unde lucrea
ză. Din prima categorie am să vă dau un exemplu : elevul 
Traian Duca din clasa a Xl-a. pe care l-am exmatriculat de 
curînd pentru absențe nemotivate. Traion Duca, este un 
element capabil, dar chiulangiu. Dacă ar fi vrut să învețe 
putea termina școala. Organizația U.T.M. a Sfatului popu
lar orășenesc, de care aparține Traian Duca, nu s-a inte
resat însă niciodată de activitatea sa la școala serală.

Dar, după cum am mai spus, mai există 
face să avem greutăți. Unii dintre elevi 
puțin r 
ză. I

o cauza care 
au fost prea 

ajutați de către întreprinderile la care lucrea 
ză. Este cazul, de pildă, al elevei Brigitte Ivanovici, din 
clasa a IX-a, o elevă bună, căreia întreprinderea „Nicovala" 
unde lucrează — încâlcind legile și dispozițiile în vigoare, 
nu i"a acordat posibilitatea de a se putea prezenta la teze 
în primul trimestru. A fost de asemenea cazul elevei Alice 
Kapitany, care lucra la întreprinderea O.C.L. Conducerea 
întreprinderii a refuzat cu încăpățînate s-o folosească pe 
salariată doar in schimbul de dimineață, pretexlînd că „nu 
vrea să dea exemplu rău'* celorlalți salariați. Cazuri ase_ 
mănătoare sînt mai multe. Din această cauză școala noastră 
a orgnizat o consfătuire cu organizațiile U.T.M. și cu con
ducerile întreprinderilor care au elevi în școala serală. Cu 
acest prilej s-a vorbit despre ajutorul concret pe^ care 
l-au dat școlii serale organizațiile U. T. M. 
întreprinderile „11 Iunie" (secretar V. 
„23 August" (secretar Ion Moldovan), 
mis că și celelalte organizații U.T.M. vor

" de la
Ilofmer) și 

Ni s-a p'o- 
_  ______ analiza activi' 

tatea muncitorilor elevi la școala medie serală, că-i vor

ajuta mai mult ca pînă acum, că întreprinderile le vor 
crea mai bune condiții. Deocamdată am rămas numai cu 
promisiunile. Cînd vor deveni fapte aceste promisiuni ? Este 
doar un drept legal al muncitorilor care vor să învețe să 
li se creeze toate condițiile. Acest drept trebuie respectat.

Numai măsurile administrative 
nu sînt suficiente

înainte de începerea anului școlar comitetul de întreprin
dere al Complexului C.F.R. Grivița Roșie și organizația 
U.T.M. au desfășurat o intensa muncă politică de atragere 
a celor mai buni muncitori spre școala medie serală aju- 
tîndu-i să înțeleagă cît de necesara le este învățătura. Apoi 
conducerea complexului a creat elevilor școlii medii serale 
condiții optime pentru învățătură. S-au adus îmbunătățiri 
materiale școlii, cheltuindu-se pentru aceasta sume impor
tante. Comisia cu problemele de învățămînt de pe lîngâ 
comitetul de întreprindere, împreună cu organizația U.T.M. 
au luat măsuri ca muncitorii-elevi să lucreze într-un 
schimb pentru ca să poată merge cu regularitate la școala. 
Astfel, muncitorilor elevi de la secția a Il-a mecanică-va- 
goane, secția a IV-a mecanică-locomotive etc. li s-a 
creat posibilitatea sa lucreze numai în tura de dimineață.

Dar preocuparea pentru elevii de la școala serală ve- 
niți din uzină s-a oprit aici, la aceste măsuri administra
tive și organizatorice. în ce privește munca de îndrumare 
și control pe care organizația U.T.M. și conducerea com
plexului trebuiau să o desfășoare în mod permanent în 
rîndul muncitorilor care sînt și elevi, lucrurile prezintă 
multe defecțiuni. Trimestrul I s-a încheiat; a început tri
mestrul II. Un bun prilej d* analiză în urma căruia puteau 
fi luate măsuri eficace. Organizația U.T.M. a complexului 
ar fi putut să țină cu acest prilej o adunare generală 
U.T.M. în care să analizeze rezultatele la învățătură ale 
tinerilor muncitori-elevi.

Mulți din muncitorii de la Grivița Roșie, elevi la școala 
serală s-au pregătit în tot timpul trimestrului cu seriozi
tate, au frecventat cursurile cu regularitate, au avut în 
școală o comportare bună. Exista însă elevi care au ramas 
corijenți pe primul trimestru » dintre aceștia, unii 
sînt corijenți la mai mult de trei materii. Conducerea în
treprinderii, organizația U.T.M. nu au cunoștință de acea
stă situație, nu cunosc concret care sînt elevii cu note sla
be și care sînt cauzele unor rsemenea rezultate. Toate 
acestea, pentru că în tot tim; 1 trimestrului conducerea

O
continuă să-l încerce. Prohorov, 
chiriașul Krasnușkinilor, un ex- 
croo înrăit, hotărăște să se fo
losească de tinerii amatori de 
chefuri și distracții neserioase, 
făcînd din ei uneltele lui și ast
fel îl antrenează pe Ghenadii în 
înfăptuirea unei spargeri.

Ghenadii primește bani mulți 
de pe urma acestui jaf dar banii 
îi frig parcă mîinile ; sămînța 
ideilor frumoase, aruncata în 
sufletul lui de Sușkov a început 
să dea roade. Și micul Andreika 
care a fost părtaș la furt are 
remușcări. Ofițerul de miliție se 
ocupă de tineri, nu-i 
guri în clipele

Ieri, la fabri-- 
ca „Do nea Si-* 
mo“ din Capitală < 
a avut loc un in-< 
teresant schimb* 
de experiență în*

► muncă. Au participat munci- <
* tori fruntași, ingineri și teh- <
► nicieni din întreprinderile,
► aparținînd industriei bumba-<
* cului.
► lată-1 în fotografie pe in-,
► ginerul Liviu Călin, de la<
* „Donca Simo", explici nd par- <
► tic i pan ți lor la acest schimb,
► de experiență, cum se poate <

< * mări turația la mașini. <
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la3a sin- 
cînd sufletele lor 
suferă, și aceasta 
face ca el să Ie 
cîștige încrede
rea. Tinerii vor 
sa-i mărturiseas
că adevărul. Ban
ditul Prohorov, 
încearcă să fugă 
și să obțină tă
cerea foștilor lui 

complici, amenințîndu-i. Hotarît 
să-și îndrepte gravele greșeli, 
Ghenadii nu se sperie, 
chiar cu Prohorov cînd 
vrea să fugă spre a scapa de pe
deapsă, spre a duce și a răspîndi 
și în altă parte otrava veninoa
să a moralei putrede de care 
este pătruns pînă în măduva oa
selor. Prohorov însă, nu se da 
înapoi de a lovi cu cuțitul în 
tînarul pe care mai ieri zicea ca 
vrea să-l călăuzească spre o „via
ță ușoară și veselă", dar va fi 
prins și pedepsit. Iar Ghenea, 
după ce se va fi însănătoșit, va 
începe cu adevărat o viață nouă, 
ajutat de Sușkov, de organizația 
de Comsomol. Se va bucura de 
roadele muncii sale frumoase, se 
va distra civilizat împreună cu 
tovarășii săi, va iubi. Toate aces
tea pentru că un adevărat om 
sovietic, crescut de partid, ofi
țerul Sușkov, bazîndu-se pe for
ța educativă a societății socialis
te, s-a ocupat îndeaproape de el, 
socotind 
cea mai

FILMULUI

luptă 
acesta

aceasta ca o datorie de 
mare importanță.

B. DUMITRESCU
greșite" — o nouă pro-*) -Căi . . 

ducție a studiourilor sovietice.

Către
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republic® Populare Romîne 
București 

Guvernul și poporul ceylonez mi 
se alătură pentru a mulțumi Exce
lenței Voastre și poporului Repu
blicii Populare Romîne pentru a- 
mabilul mesaj trimis cu ocazia a- 
niversării independenței Ceylonu
lui.

Primul ministru al Ceylonului 
Colombo, 9 februarie 1959.

----- ---------------

Conferința 
de coordonare a 

planurilor de transport 
între Uniunea Sovietică, 

R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă

Intre 3—10 februarie a.c. a avut 
loc la Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor o conferință 
de coordonare a planurilor de 
transport al mărfurilor de import, 
export și tranzit pe anul în curs, 
între Uniunea Sovietică, R. P. 
Bulgaria și R- P. Romînă.

Conferința a examinat posibili
tățile de asigurare a transporturi
lor de mărfuri în continuă creș
tere, ca urmare a dezvoltării ne
încetate a schimburilor comerciale 
și de ajutor reciproc dintre cele 
trei țări. Au fost stabilite măsuri 
pentru efectuarea rapidă și în 
bune condiții a transporturilor 
mărfurilor și, îndeosebi, ale celor 
perisabile. Măsurile privesc atît 
transporturile pe calea ferată, cît 
și cele navale, urmînd ca în cursul 
acestui an să se experimenteze și 
transportul 
cu mijloace

Protocolul 
lej a fost 
U.R.S.S. de 
vrilov, adjunct al ministrului Co
municațiilor și V. L. Jarkov, 
junct ' —

mărfurilor perisabile 
auto.
încheiat cu acest pri- 
semnat din partea 

tovarășii V. S. Ga-

complexului (cu excepția președintelui comisiei cu proble
mele de învățămînt) și organizația U.T.M. n-au fost pre
ocupate să știe cum se pregătesc elevii, cum frecventează 
cursurile, ce greutăți întîmpină, pentru a-i ajuta concret, 
în secția energetică a Complexului Grivița Roșie lucrează, 
de pildă, printre alții, tinerii Georgescu Constantin din cl. 
a IX-a B și Marinescu Daniel din cl. a X-a C ; primul este 
corijent la patru materii, al doilea la trei materii. In sec
ția a IlI-a cazangerie lucrează Cuvin Mircea din cl. a VIII-a 
B care are pe primul trimestru cinci corijențe. Ce au făcut 
organizațiile. U.T.M. din secțiile amintite pentru acești ti
neri ? Răspunsul e unul singur : nu au întreprins nimic.

Aici încă nu s-a înțeles că a lăsa munca de pregătire a 
muncitorilor-elevi numai în sarcina școlii este o mare gre
șeală. Și întreprinderea și organizația U.T.M. trebuie sa 
controleze în mod permanent, pe fiecare elev, sa-1 ajute 
să-și impartă bine timpul între învățătură și munca. Elevii 
se vor simți astfel răspunzători în fața întreprinderii caro 
i-a trimis la școală, în fața organizației U.T.M. din care 
fac parte și se vor strădui să obțină rezultate și mai bune 
la învățătură.

'★
Din cele cîteva aspecte pe care le-am surprins în rai

dul nostru prin cîteva școli medii serale, reiese că rezul
tatele bune obținute în munca de învățătură — consem
nate în bilanțul de la sfîrșitul primului trimestru — sînt 
în strînsă legătură cu grija deosebită manilfestată de ca
drele didactice, conducerile unor întreprinderi și organizațiile 
U.T.M- pentru ca elevii lor să învețe să învingă greută
țile care apar inevitabil în activitatea lor de muncitori 
elevi. Unele întreprinderi și organizații U.T.M. care au 
elevi la școlile serale au dovedit însă că ignorează proble
mele școlare ale muncitorilor elevi, nu le creează toate 
condițiile de învățătură. Ele vor trebui să se gîndească se
rios că au datoria să răspundă unui drept legal al acelor 
care vor să învețe, să facă totul pentru a le asigura cele 
mai bune condiții. Este în interesul întreprinderilor să aibă 
muncitori cu o pregătire superioară, care să contribuie 
mai mult și cu mai multă pricepere la îndeplinirea sar
cinilor de producție.

Pe de altă parte, întreprinderile, conducerile acestora, 
organizațiile U.T.M. vor trebui ca, pe lingă măsurile 
organizatorice ce le iau pentru sprijinirea muncito
rilor elevi, să se ocupe intens de îndrumarea atentă 
a acestora, de încurajarea și stimularea interesului 
lor pentru învățătură, de atragere a unui număr 
mereu sperit de muncitori tineri pe drumul școlii serale, 
și să urmărească rezultatele lor în munca de învățătură 
și în producție. Comitetele raionale și orășenești U.T.M. 
vor trebui să îndrume astfel comitetele U.T.M. din în
treprinderi îneît acestea să-și pună în planul activității 
lor, ca un obiectiv principal, sarcina de a se ocupa de 
muncitorii tineri care învață, de a veghea la respectarea 
unor condiții cit m?.i bune de învățătură pentru ei, de 
a-i trage la răspundere pe tinerii muncitori elevi pentru 
felul cum se pregătesc, așa cum îi trag la răspundere pen
tru îndeplinirea oricărei sarcini de organizație.

, ad- 
al ministrului Flotei Mari

time ; din partea R. P. 
Bulgaria, de N. P. Semeo- 
nov, adjunct al ministrului 
Transporturilor și Teleco
municațiilor, iar din par
tea R. P. Romîne, de to
varășii Ionel Diaconescu 
și Gh. D. Safer, adjuncți 
ai ministrului Transportu
rilor și Telecomunicații
lor.

(Agerpres)

Marji dimineața a avut loc 
Plenare Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă, consacrată discutării ac
tivității Comitetului în ultimul 
semestru al anului 1958 șfi a a- 
doptării planului manifestărilor 
legate de cea de-a 10-e aniver
sare a mișcării mondiale, pentru 
pace, aniversare care are loc în 
anul 1959.

Cuvîntul introductiv a fost ro
stit de acad. Mihail Ralea, vice
președinte al Comitetului Natio
nal pentru Apărarea Păcffi din 
R.P. Romînă. Plenara a .păstrat 
un minut de reculegere în me
moria eminentului savant și lup
tător pentru pace, Frederic Joliot 
Curie.

Acad. M. Ralea a dat apoi citire 
mesajului primit din partea preșe
dintelui Comitetului Național 
pentru apărarea. Păcii din R. P. 
Romînă, Mihail Sadoveanu.

„Dragii mei tovarăși de luptă 
pentru apărarea păcii,

Deoarece starea sănătății mele 
mă împiedică să mă aflu astăzi 
în mijlocul vostru, îngăduiti-mi, 
ca, pe această cale, să vă aduc ---------- —
salutul meu de statornic ostaș în i h11!6™1!!. luptă pentru pace al 
frontul mondial al luptătorilor 'regiunii Timișoara, Elena Livezea- 
.pentru pace. nu> secretară a Consiliului Najio-

Trăim ceasuri mărețe. De la tri- na! al Femeilor din R.P. Romînă, 
buna celui de-al XXI-lea Congres ; P.r™' Edgar Balogh, Mihai Mu- 
al P.C.U.S. s-a îndreptat, către ' Jlc’ secretar al C.C.S., Petru Boi- 
toate zările pămîntului, chemarea , Șîeanu,, ' I?'nTeTr regiunea
înflăcărată la întrecere pașnică. r?la J^ar-Î’, H°rvațh> președm- * .... ■ TO Io I fim irrvTul.n — 4 —

pace al Regiunii Autonome Ma
ghiare, Dumitru Costea. din par
tea U.T-M. și alții.

După încheierea discuțiilor, ple
nara a hotărît trimiterea unei te
legrame Consiliului (Mondial al 
Păcii, prin care mișcarea pentru 
pace din țara noastră salută ini
țiativele Consiliului Mondial me
nite să ducă la încetarea expe
riențelor cu armele nucleare și la 
înlăturarea pericolului unui răz
boi atomic.

Acad. Horia Hulubei a dat apoi 
citire unei telegrame către Confe
rința celor trei puteri pentru înce
tarea experiențelor cu armele nu
cleare, în care se spune printre 
altele :

„Poporul nostru cere, alături 
de toate popoarele iubitoare de 
pace, să se pună capăt poziției 
obstrucționiste adoptate la Confe
rința de la Geneva de delegațiile 
Statelor Unite ale Americii și An
gliei care împiedică încheierea 
unui acord privitor la încetarea 
experiențelor nucleare".

De asemenea a fost adoptată o 
moțiune prin care Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
Republica Populară Romînă, pro
testează cu hotărîre, în numele 
milioanelor de partizani ai păcii 
din țara noastră, împotriva ares
tării și deținerii samavolnice a 
marelui patriot și erou național 
grec Manolis Glezos.

„întreaga viață a lui Manolis 
Glezos, se spune printre altele în 
moțiune, este un exemplu strălu
cit de luptă înflăcărată în slujba 
patriei, împotriva fascismului, pen
tru interesele vitale ale poporului 
grec, pentru pace 1

Alături de partizanii păcii din 
lumea întreagă, ne exprimăm so
lidaritatea cu lupta eroică a lui 
Manolis Glezos, ca și a celorlalți 
patrioți greci și cerem imediata 
lor punere în libertate".

cordării în relațiile internaționale, 
interzicerii armelor atomice și cu 
hidrogen, încetării experiențelor 
cu aceste arme, normalizării si
tuației de le Berlift, încheierii 
unui tratat de pace cu Germania.

Acad. Geo Bogza a vorbit în 
continuare despre acțiunile orga
nizate de mișcarea pentru pace 
din țara noastră, acțiuni care au 
demonstrat atașamentul ferm al 
întregului nostru popor pentru 
cauza păcii.

Tov. Sanda Rangheț, secretar 
al Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Romînă, 
a prezentat apoi planul manifes
tărilor legate de cea de-a 10-a ani
versare a mișcării mondiale pen
tru pace-

La discuțiile asupra activități 
Comitetului Național și a proiec
tului de plan, au luat cuvîntul 
acad. Vasile Mîrza (Iași), prof, 
univ. Grigore Geamănu, artistul 
poporului Costache Antoniu, Ion 
Anghel, invalid de război, Justin 
Moisescu, mitropolitul Moldovei 
și Sucevei, minerul Iuliu Haidu, 
Erou al Muncii Socialiste, prof, 
univ. H. Aubert, președintele Co-

Să sporim și noi cu toți silințele ; Comitetului. de luptă pentru 
noastre, pentru ca rațiunea și bu
na înțelegere să sfarme întuneri
cul, să biruie asupra celor ce poar
tă unealta morții.

Sîntem în preajma celei de-a 
10-a aniversări a Mișcării Mon
diale pentru Pace. Se cuvine să 
cinstim această sărbătoare care 
este a omenirii întregi, dobîndind 
victorii și mai de seamă în zidi
rea vieții noi în patria noastră.

Poporul nostru, înzestrat și har
nic, condus cu înțelepciune de 
Partidul Muncitoresc Romîn, mun
cește cu rîvnă și însuflețire pentru; 
această viață nouă, pentru pace și 
înțelegere între popoare.

Lung și anevoios drum a stră
bătut csnul, de cînd și-a ridicat 
fruntea din țărînă și pînă astăzi 
cînd a făcut să strălucească ală
turi de stelele cerului, o stea nouă, 
făurită cu mintea și cu mîinile lui.

Să nu îngăduim nici unui vrăj
maș al vieții să încerce să curme 
acest drum al omenirii către cul
mile progresului. Pe umerii fiecă
ruia dintre noi apasă răspunderea 
grea, dar plină de măreție, a cea
sului de față.

Să veghem necontenit ca pacea 
să fie apărată".

In continuare, acad. Geo Bogza, 
vicepreședinte al Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii din 
R-P. Romînă, a prezentat o in
formare asupra activității Comite
tului în ultimul semestru al anu
lui trecut.

Referindu-se la situația actuală 
internațională, la succesele obținu
te de forțele păcii, vorbitorul a re
levat importanța inițiativelor de 
pace ale U.R.S.S. și ale celorlalte 
state socialiste și puternicul ecou 
pe care aceste inițiative îl au în 
rîndul opiniei publice mondiale. 
Acad. Geo Bogza a subliniat în
semnătatea istorică a Congresului 
al XXI-lea al P.C.U.S., Congresul 
construirii desfășurate a comunis
mului, arătînd că el a scos încă 
o dată în evidență politica de pace 
a U.R.S.S.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
semnificația deosebită pe care o 
are cea de-a 10-a aniversare 
mișcării mondiale pentru pace. El 
a relevat voința de pace a poporu
lui nostru care, strîns unit în ju
rul partidului și guvernului, mun
cește pentru întărirea și înflorirea 
patriei noastre.

Politica externă a R.P.R. este 
o politică de apărare și consolida
re a păcii, de colaborare cu toate 
statele, indiferent de orinduirea lor 
sooială și economică.

Țara noastră se bucură de pre
stigiu și respect pe plan interna
țional. Guvernul romîn sprijină 
propunerile făcute de Uniunea 
Sovietică în vederea slăbirii în-

a

(Agerpres)

Comunicat cu privire la cea de-a 
doua sesiune a Comisiei Mixte 
de colaborare tehnico-științifică 

romîno-coreeană
Intre 31 ianuarie și 7 februarie 
avut loc la Phenian cea de-aa

doua sesiune a Comisiei Mixte de 
colaborare tehnico-științif ică ro- 
mîno-coreeană. Cele două părți au 
constatat cu satisfacție că în ulti
ma perioadă colaborarea tehnico- 
științifică a înregistrat succese 
contribuind la întărirea pe mai de
parte a prieteniei frățești dintre 
cele două țări.

Analizînd posibilitățile lărgirii

colaborării tehnico-științifice între 
rele două țari Comisia a adoptat 
hotărîri corespunzătoare.

Protocolul încheiat prevede lăr
girea colaborării tehnico-științifice 
între cele două țări în domeniile 
industriei de mașini și utilaje, in
dustriei chimice și agriculturii.

Sesiunea s-a desfășurat • într-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
înțelegere reciprocă.

-----------------OOO-----------------

Samnarea unui acord între R.P. Romînă 
și Franța pentru reglementarea problemelor 

financiare în suspensie
In urma tratativelor romîno-fran- 

ceze care au avut loc recent la 
București, la 9 februarie 1959 s-a 
semnat la Ministerul Finanțelor 
un acord pentru reglementarea de
finitivă a problemelor financiare 
în suspensie între Republica Popu
lară Romînă și Republica France
ză, care înlocuiește Protocolul fi
nanciar romîno-trancez semnat la 
Paris la 24 decembrie 1954.

Noul acord creează totodată 
condiții favorabile pentru o mai 
largă dezvoltare a schimburilor 
economice între cele două țări.

Din partea romînă acordul a 
fost semnat de către Radu Mănes- 
cu adjunct al ministrului Finan
țelor, iar din partea franceză de 
dl. Jean Deciry, din Ministerul 
Afacerilor Externe, președintele de
legației financiare franceze.

Tratativele au decurs într-un 
spirit de înțelegere reciprocă.

★
Marți dimineață delegația finan

ciară franceză a părăsit Capitala.
(Agerpres)

In turul ciclist al Egiptului 
_ Gabriel Moiceanu 

și echipa R.P. Romîne 
au cîștigat etapa a 8-a

CAIRO 10 (Agerpres). — In tu
rul ciclist al Egiptului, Gabriel 
Moiceanu a adus o nouă victorie 

culorilor sportive ale R.P. 
Romîne, cîștigînd etapa a 
8-a, disputată marți între 
orașele Port-Said și Za
gazig (180 km.). învin
gător și în etapa a 4 a, 
Moiceanu și-.a afirmat 
din nou calitățile sale de 
sprinter, întrecînd un lot 
valoros de alergători, 
după o cursă extrem de 
rapidă în care s-a realizat 
o medie orară de 41.7C0 
km. Alături de el, Ludo
vic Zanoni și Gheorgbe 
Șerban au luptat cu mul
tă tenacitate pentru a ob
ține și victoria pe echipe 
în această etapă. Cicliștii 
sovietici au recuperat a- 
proape 7’ față de echipa 
R.D. Germană, care a a- 
vut un singur om în pri
mul pluton. Remarcabilă 
de asemenea a fost com
portarea alergători or bul
gari Alexandrov și Bobe- 
kov.

Clasamentul etapei: 1. 
Moiceanu (R.P.R.) a r.a.r- 
curs 160 km. în 3h50‘55”;
2. Alexandrov (R P.B.) ;
3. Zanoni (R.P.R.); 4. Et- 
cenko (U.R.S.S ); 5. Șer
ban (R.P.R.), toți în ace
lași timp cu Moiceanu. 
Ion Vasile și Aurel Șela- 
ru au sosit după aproxi
mativ 5’ împreună cu a- 
lergătorii din echipa R.D. 
Germane. Clasamentul 
tapei pe echipe: 1. R. 
Romînă 
U.R.S.S.

R.P. Bulgaria llh37’40”.

Hh32'45” ;
1 lh32’58” ;

e- 
P.
2.
3.
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I lui Manolis Glezos I
Hotâririle Conferinței 
tineretului din țările 
Asiei ți Africii sînt

UN AVERTISMENT
dat imperialiștilor

CAIRO 10 (Agerpres). — Toate 
ziarele care au apărut la Cairo la 
9 februarie au publicat ample ma
teriale despre hotărîrile conferinței 
tinerelului din țările Asiei și A- 
fricii.

Ziarul ,,Aș-Șaab" publică mate
rialele conferinței pe primele trei 
pagini sub titlul mare „Unitatea 
este calea spre victorie I Jos mîi- 
nile de pe Africa și Asia 1 Repre
zentanții tineretului din 44 de țări 
care au participat la conferință a- 
vertizează pe imperialiști și con
damnă politica lor de creare de 
blocuri agresive și de pregătire a 
unui război nuclear".

Redactorul șef al ziarului „Aș- 
Șaab", Husein Fahmi, scrie că 
conferința tineretului a constituit 
un mare pas pe calea spre întări
rea continuă a solidarității po
poarelor și tineretului din țările 
Asiei și Africii în lupta împotriva 
imperialismului.

Intr-un articol redacțional inti
tulat „Glasul tineretului", ziarul 
„Al-Ahram“ subliniază că rezul
tatul cel mai important al confe
rinței este faptul că la conferință 
s-a exprimat hotărîrea tineretului 
de pe cele două continente de a 
lupta pentru pace, împotriva peri
colului de război, pentru libertatea 
și independența țărilor din Asia și 
Africa.

Cifre și fapte 
despre declinul economic 

ai lumii capitaliste
Industria stagnează
• Ziarul „News Chronicle" a 

publicat o declarație a președinte
lui Comitetului de producție al 
congresului sindicatelor britanice, 
Lewis Wright, în legătură cu si
tuația grea în care se află indus
tria engleză.

Wright a declarat că în prezent 
a cincea parte din întreaga capa
citate industrială a Angliei se află 
într-o stare de completă stagnare. 
O situație grea s-a creat mai cu 
seamă în industria oțelului, în in
dustria textilă și în alte cîteva ra
muri ale industriei.

• In ultimul timp, ca urmare a 
reducerii comenzilor ți exporturi
lor, numeroase întreprinderi tex
tile din Franța îți închid porțile. 
Zilele acestea una din cele mai 
mari societăți de textile din Lyon 
a anunțat închiderea uzinei sale 
din Decines.

Această uzină, la care înainte de 
război lucrau peste 3000 de mun
citori, ți-a redus în ultimele luni 
numărul muncitorilor de la 1100 
la 300.

Totodată una din filialele acestei 
întreprinderi, la care lucrau peste 
500 de muncitori, a anunțat de a- 
semenea că își va închide porțile.

Șomai
In Germania occidentală au 

fost date publicității cifre oficiale 
referitoare la creșterea șomajului 
în Germania occidentală și Ber
linul occidental. NUMĂRUL ȘO
MERILOR A ATINS IN GERMA
NIA OCCIDENTALA 1,5 MILIOA
NE.

O Intr-o imensă încăpere mur-

dară a Bursei muncii de pe stra
da lidabasi oamenii formează un 
șir lung. Sînt șomerii dintr-un 
singur cartier din Tokio, tare au 
venit în speranța că vor obține de 
lucru. Dar rar se întimplă ca de 
la biroul de înregistrare să plece 
cineva satisfăcut. Nu există de 
lucru și probabil nici nu va exista 
curînd — iată răspunsul descura
jator pe care îl aud zilnic zeci de 
mii de oameni din diferite colțuri 
ale Japoniei.

Potrivit datelor oficiale, NUMĂ
RUL ȘOMERILOR DIN JAPONIA 
OSCILEAZĂ INTRE 500.000 si 
1.000.000 DE OAMENI. NUMĂ
RUL ȘOMERILOR PARȚIALI 
ESTE DE CITEVA ORI MAI 
MARE.

Din cauza șomajului și a creș
terii greutăților economice, în țară 
se semnalează un număr colosal 
de cazuri de sinucidere.

ooooo

Macmillan despre vizita sa 
In U.R.S.S.

O Numărul șomerilor din Aus
tria ERA LA SFÎRȘITUL LUNII 
IANUARIE DE 227.857 ADICA 
CU 52.718 MAI MULTI DECÎT IN 
LUNA DECEMBRIE 1958.

In Spania domnește 
mizerie, teroare...

PARIS 10 (Agerpres). — In 
sala „Mutualite" din Paris a avut 
loc o conferință publică ținută de 
cunoscutul avocat francez Henri 
Douson, sub auspiciile Comitetului 
Național pentru apărarea victime
lor franchismului.

Henri Douson, care a vizitat de 
curînd Spania, a arătat că în în
chisorile franchiste și în lagărele 
de concentrare zac zeci de mii de 
deținuți politici dintre care mulți 
au fost arestați în anul 1939, ime
diat după terminarea 
civil. In țară domnește 
polițienească. Tribunalele militare 
trimit mii de oameni în închisori 
pentru convingerile lor democra
tice.

Crește costul viefii
® In cele trei luni de cind se 

află la putere Alessandri, actualul 
președinte din Chile, a crescut 
considerabil costul vieții, s-a înrău
tățit situația maselor populare. Po
trivit datelor publicate în presă, 
în această perioadă au crescut con
siderabil prețurile la toate produ
sele alimentare. Printre altele, 
prețul pîinii s-a triplat.

© Ziarul „Mulliet ' relatează că 
sindicatul feroviarilor din Anatolia 
de est (Turcia) a cerut sporirea 
salariilor cu cel puțin 75 la sută, 
din 
tei. 
rii 
scă 
tit, 
muncii, sindicatelor și asigurărilor 
de șomaj în conformitate cu con
dițiile actuale.

Scad salariile
Ziarul „LTlumanite" publică 

un amplu articol al lui Louis 
Daquin, în care acesta scrie că 
în ultimele luni în Franța se poa
te Observa o diminuare progresivă 
a numărului spectatorilor în sălile 
de cinema. Această situație se da- 
toreste în mare parte scăderii sa
lariilor marii majorități a oameni
lor muncii francezi, precum și scă
derii sensibile a calității filmelor 
franceze. Datorită acestei situații, 
scrie Daquin, industria cinemato
grafică franceză, care înainte se 
bucura de o largă simpatie peste 
hotare, se situează astăzi, din 
punct de vedere al importanței, pe 
locul al 75-lea în lume.

cauza creșterii mari a scumpe- 
în afară de aceasta, muncito- 

cer insistent să li se recunoa- 
dreplul la concediu anual plă- 
precurn ți modificarea legii

U.T.C.l
(Agerpres). —

Comitetul Cen- 
din U.R.S.S. a

războiului 
teroarea

Scrisoare deschisă către 
academicianul Spiros Melas

MOSCOVA 10
TASS transmite: 
trai al U.T.C.L.
adoptat o hotărîre cu privire la
studierea hotărîrilor și materiale
lor celui de-al XXI-lea Congres ex
traordinar al Partidului Comunist 
al Uniunii 
ganizațiile

C.C. al 
subliniază
dieri temeinice a materialelor Con
gresului de către cadrele și activul 
comsomolist, de către tînăra inte
lectualitate

Sovietice de către or- 
comsomoliste din țară. 
U.T.C.L. din U.R.S.S. 
necesitatea unei stu-

•—-
Tineretul vest-german 

condamnă politica 

lui Adenauer
BONN 10 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția D.P.A., con
ducerea organizației „Tineretul de
mocrat german" a cerut demisia 
guvernului lui Adenauer și forma
rea unui guvern din care să facă 
parte reprezentanți ai tuturor par
tidelor. In declarația organizației 
„Tineretul democrat german" se 
spune că cancelarul federal Ade
nauer „prin politica sa dictată de 
americani și lipsită de perspective 
împiedică soluționarea problemei 
germane".

LONDRA 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, 
Harold Atacmillan, a răspuns în 
după amiaza zilei de 10 februarie, 
în Camera Comunelor, la proble
mele ridicate de o serie de depu
ted laburiști în legătură cu apro
piata sa călătorie în Uniunea So
vietică.

In legătură cu interpelarea de
putatului laburist Swingler, care 
cerea guvernului englez să facă 
un prim pas în timpul convorbiri
lor din capitala sovietică spre rea
lizarea unei destinderi în Europa 
pe baza planului Rapacki, primul

ministru britania a răspuns că 
„nu-și propune să ducă tratative 
la Moscova și prin urmare nu are 
intenția să se refere la o idee pre
cisă în problemele europene care 
fac în prezent obiectul unor diver
gențe".

El a adăugat în continuare ca 
speră să ajungă în cursul convor
birilor de la Moscova „la o mat 
bună înțelegere a intențiilor con
ducătorilor sovietici și să-i facă 
să cunoască mai bine atitudinea 
Angliei pentru a ușura aliațitar 
noștri și nouă înșine tratativele ul
terioare cu Uniunea Sovietică".

ooo

Ain
divergentele 
problema

Berlinului

...iar spaniolii 
identifică regimul 

franchîst cu 
imperialiștii americani

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
După cum transmite din Madrid 
comentatorul politic al ziarului 
„New "York Times", Sulzberger, în 
rîndurile păturilor largi ale popu
lației spaniole se accentuează sta
rea de spirit antiamericană. In co
respondență se arată că una din 
cauzele care generează această stare 
de spirit constă în faptul că spa
niolii consideră că Washingtonul 
este reazemul principal al dictato
rului Franco, și „încep să identi
fice S.U.A. cu regimul arbitrar al 
acestuia".

Sper că vă mai aduceți aminte de mine: am 
avut, nu de mult, ocazia plăcută de a vă prezenta 
auditoriului, la Academia R.P.R., și ocazia 
și mai plăcută de a asculta excelenta dv. confe
rință cu privire la o figură importantă pentru cul
tura noastră ca și pentru istoria țării dv.: Rigas 
Veleștinli, eroul național al luptei pentru libertatea 
Greciei, asasinat de asupritorii otomani — duș
manii comuni de atunci ai poporului grec și ai 
poporului romîn. M-em gîndit atunci, fără voie, la 
lungul șir de eroi ai Greciei, începînd cu Codrus, 
care s-a sacrificat pentru libertatea Atenei, conti- 
nuînd cu Harmodios și Aristogeiton. care cu peri
colul vieții lor au eliberat Atena de tiranie, și cu 
zeci de alți luptători ai poporului grec, ajungînd 
pînă la Manolis Glezos, eroul luptei contra invada
torilor hitleriști. îmi ziceam ascultîndu-vă că fal
nica tradiție a dragostei 
independență s-a păstrat 
pînă în ziua de azi.

de patrie, e luptei pentru 
neștirbită la poporul grec

Atena
Și iată că Manolis Glezos este arestat, deportat, 

judecat, amenința-t să fie grav pedepsit, sub acu
zația că ar avea unele idei oare displac, nu po
porului grec, ci asupritorilor străini, și autorități
lor din însăși țara lui, din țara unde el întruchi
pează tradițiile milenare ale patriotismului și ale 
luptei pentru libertate și independență a poporului 
grec.

Milioane de oameni în lumea întreagă, care ad
miră și respectă poporul grec, sînt uimiți și indig
nați văzînd că astfel Je lucruri sînt posibile. Și 
fără îndoială, prestigiul țării dv. nu crește prin 
aceasta. Sînt convins că faceți tot ce vă stă în pu
tință ca să îndrumați în chip just opinia publică 
din Grecia ca să obțineți stingerea acestui proces 
absurd. In această acțiune puteți simți că sînteți 
sprijinit de simpatia fierbinte a- tuturor iubitorilor 
tradițiilor progresiste ale Greciei.

Acad. Al. Graur

Scrisoare deschisă către sportivii din cluburile 
Panathenaikos, A.E.K. — Atena și Olimpiacos — Pireu

Nu a trecut prea mult timp de cîn<L pe terenu
rile de sport din Atena și Pireu, ne-am întîlnit cu 
voi în timpul turneului efectuat Je echipa noastră 
de fotbal în Grecia. Acest turneu pe care noi l-am 
primit cu interes, ne-a dat posibilitatea să facem 
nu numai un util schimb de experiență ci și cu
noștințe, prieteni noi. Ne amintim cu drag de fot
baliștii Linoxilakis, Nestoridis, Panachis, An- 
ghelopulus, Teodaridis și în general de toți fotba
liștii cu care ne-am întrecut.

Noi nu putem uita totodată călduroasa ospitali
tate cu care ne-a înconjurat populația din Atena 
și Pireu, toți cei care iubesc sportul, fotbalul. Ne-a 
impresionat în mod deosebit, în cadrul întîlnirilor 
cu oamenii simpli, cu populația din Atena și Pireu, 
aspirațiile lor de pace, de libertate, de indepen
dență națională.

Vă scriem acum aceste rînduri pentru că vrem să 
ne spunem cuvîntul față de un lucru care se petrece 
astăzi în Grecia și care ne doare foarte mult. Noi 
sîntem profund îngrijorați de prigoana dezlănțuită 
împotriva elementelor democratice, îngrijorați de 
arestarea eroului național Manolis Glezos, cunoscut 
pretutindeni ca un luptător neînfricat pentru pace

și democrație. Nu se poate să privești o asemenea 
acțiune altfel de cît ca o sfidare la adresa simțu
lui de dreptate și a dragostei de libertate și demo
crație a poporului grec.

Sportivii echipei de fotbal „Progresul“-București 
își unesc glasul cu cel al întregii opinii publice 
mondiale, cu toți oamenii cinstiți din Grecia, pro
tested vehement împotriva samavolnicei arestări a 
lui Manolis Glezos și cerem eliberarea lui imediată 
și a tuturor celorlalți democrați greci arestați.

Sîntem încredințați, dragi prieteni, că și voi veți 
face tot ce vă stă în putință ipentru a lărgi numă
rul acelora din patria voastră care cer încetarea 
prigoanei antidemocratice, eliberarea imediată a 
lui Manolis Glezos.

NEW YORK 10 (Agerpres). — Washington și Londra, ci și între 
Făcînd bilanțul tratativelor duse diferiții demnitari americani care 
de secretarul de stat Dulles la nu și-au precizat încă poziția în 
Londra, Paris și Bonn, ziarele a- problema respectivă", 
mericane sînt nevoite să recunoas- r' ‘ 
că, că în cursul acestor tratative 
eu ieșit la iveală divergențe între 
pozițiile puterilor occidentale în 
problema Berlinului.

„Dulles spune că Occidentul 
trebuie să rămînă ferm pînă ce 
Sovietele vor ceda", astfel intitu
lează ziarul „New York Times" o 
informație trimisă corespondentu
lui din Bonn al ziarului. „Atît 
Washingtonul, cît și Londra, se 
spune în această informație, au 
declarat la sfîrșitul săptămînii că 
între aliați nu există „nici un im
pas" în această problemă (proble- trală. 
ma Berlinului — n.r.). Cu toate 
acestea, aci se crede că există cel 
puțin divergențe serioase în aceas
tă problemă de importanță vitală. 
Totodată a devenit limpede că 
există divergențe nu numai între

NEW YORK 10 (Agerpres).

de secretarul de stat

Washington

Departamentul de Stat este ne
mulțumit în legătură cu faptul că 
Anglia nu intenționează, după pă
rerea lui, să dea dovadă de „fer
mitatea cuvenită" în problema 
Berlinului. După cum scrie Alsop 
în ziarul „New York Herald Tri
bune", „înainte de călătoria secre
tarului de stat la Londra guver
nul englez nu voia să accepte 
teza Dulles-Pentagon", care constă 
în contracararea prin toate mijloa
cele a măsurilor îndreptate spre 
slăbirea încordării în Europa Cen-

Pe de altă parte, oficialitățile 
engleze și-au exprimat nemulțu
mirea în legătură cu faptul că, 
după părerea lor, presa americană 
prezintă în mod denaturat poziția 
Angliei.

ooooo

Noi mărturii despre activitatea 
a S. U. A.de spionaj

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : Editura Univer
sității Harvard a publicat recent o 
carte a colaboratorului său științi
fic, Harry Howe Ransom, pe care 
îl recomandă cititorilor drept „spe
cialist în cercetările privind pro
blemele apărării** americane. Car
tea lui Ransom este consacrată în 
întregime .^sistemului centralizat 
de spionaj al S.U.A.“.

Autorul arată că Direcția cen
trală a serviciului de spionaj al 
S.U.A., subordonată direct Consi
liului național ol securității, condu
ce „un sistem masiv și energic de 
spionaj...". Personalul Direcției 
centrale de spionaj are un efectiv 
egal cu personalul Departamentu
lui de Stat. In viitorii ani bugetul 
anual secret al Direcției centrale 
de spionaj va depăși probabil de 
două ori bugetul Departamentului 
de Stat.

Referindu-se la activitatea sub-

deversivă a sistemului american 
spionaj, autorul scrie : .Spionajul 
ți intrigile politice secrete pe sca
ră mondială au devenit o parte a 
arsenalului american pentru duce
rea războiului rece".

„Realizările științifice în dome
niul electronicii, fotografiei ți di
feritelor tipuri de telecomunicații, 
scrie autorul, încep să joace un 
rol bine stabilit în procesul de 
spionaj. Amintiți-vă, de pildă, de
clarațiile rușilor că S.U.A. au lan
sat deasupra teritoriului U.R.S.S. 
baloane înzestrate cu aparate de 
fotografiat speciale pentru fotogra
fierea obiectivelor industriale ru
sești..." Scopul acestor provocări, 
scrie Ransom, îl constituie culege
rea de date cu oaracter de spionaj 
despre apărarea militară a rușilor, 
despre tactica lor, despre comuni
cațiile ți codurile lor secrete. I

In fotografie: o mare manl- 
a negrilor din Leo- 
împotriva colonialis-O monstruoasă crimă

Auschwitz, Birkenau, Dachau, 
sînt nume care și astăzi stîrnesc o 
cumplită mînie și ură. în aseme
nea lagăre de concentrare asasinii 
fasciști au ucis zeci de mii de oa
meni în timpul celui de-al doilea 
război mondial. S-ar părea că, 
acum, totul a rămas de domeniul 
unei triste amintiri și nicăieri pe 
planeta noastră nu mai există 
Auschwitz-uri. De curînd s-a adus 
însă la cunoștința opiniei publice 
mondiale un fapt asemănător cu 
execuțiile în masă ale fasciștilor, 
urmat de tot arsenalul metodelor 
barbare utilizate de călăii naziști. 
Despre ce este vorba ?

Regimul introdus de Ngo Dinh 
Diem în Vietnamul de Sud, ca
racterizat prin teroare și asasinate, 
a comis la începutul lui decembrie 
1958 o crimă de o monstruoasă 
atrocitate ; autoritățile sudvielna- 
meze au ordonat otrăvirea în masă 
a deținuților politici din lagărul 
de concentrare de la Fu Loi. în 
urma acestei otrăviri, peste 1.000 
de persoane au murit, iar alte cî- 
teva mii s-au îmbolnăvit grav de 
intoxicare. Cei care au încercat să 
strige după ajutor au fost imediat 
împușcați.

Pentru a ascunde în fața opiniei 
publice acest masacru odios, auto
ritățile sudvielnameze au dat foc 
închisorii. Cadavrele victimelor 
otrăvite au fost arse și cu acest 
prilej au mai fost uciși un număr 
însemnat de supraviețuitori.

Se ridică 
fost pus 
masacru, 
dintr-un 
mîrșave, 
Sud ?

De ani
names luptă 
mai puternic dorința de reunificare 
pașnică a țării, pentru ținerea unei 
conferințe consultative între guver
nul R. D. Vietnam și cel al Vietna-

întrebarea : de ce a 
la cale ți înfăptuit acest 
care este doar o verigă 
lung lanț de asasinate 

lise în Vietnamul deCC

de zile poporul sudviet- 
și îți exprimă mereu

mulul de Sud, pentru respectarea 
acordurilor semnate la Geneva în 
1954.

Guvernul Diem, menținîndu-se la 
putere datorită imperialiștilor a- 
mericani, ale căror trupe se plimbă 
în Vietnamul de Sud ca la ele 
acasă, nu poate face față puterni
cei mișcări populare decît printr-o 
sălbatică politică de teroare și ex
terminare.

Politica guvernului sudvielnamez 
se manifestă prin represalii barba
re împotriva poptdației, arestări, 
torturi și, după cum am văzut, ma
sacre în piasă. In vederea acestui 
scop a fost necesară militarizarea 
aparatului administrativ, împînzi- 
rea țării cu o rețea de tribunale, 
închisori, agenți etc. In bugetul 
Vietnamului de Sud este prevăzută 
pentru anul 1959 o sumă de 48 
milioane de piaștri (cu circa 1l 
milioane mai mult ca în 1958), 
pentru crearea de 20 noi lagăre de 
concentrare.

In desfășurarea practică a poli
ticii criminale sudvielnameze, un 
rol de frunte îl joacă S.U.A. Inte
resele lor reies din menținerea cu 
orice preț a bazei militare de a- 
gresiune în această parte a Asiei 
și transformarea țării într-o co
lonie americană. S.U.A. au furni
zat, nu fără motiv, guvernului 
Diem arme ți bani, precum ți in
strumente de tortură necesare po
liției, trimițînd aici pînă ți emi
sari specialiști cu misiunea de a 
pregăti pe călăii poporului.

In acest timp poptdația sudviet- 
nameză trăiește într-o situație ca
tastrofală. Oamenii muncii n-au de 
lucru, n-au ce mînca ți foarte 
mulți mor în chinurile foamei.

Cu toată situația grea, mișcarea 
populară de luptă împotriva clicii 
lui Diem, aservită imperialiștilor 
americani, se intensifică pe zi ce 
trece. Manifestările împotriva po
liticii de represiune, de teroare, a 
sărăciei iau amploare. Sînt nume-

roase dovezi care indică acest lu
cru. Vom aminti numai manifesta
țiile înăbușite în sînge de la 
Tay-Ninh, Quang Ngai, Dailoc etc.

Tineretul sudvietnamez se află 
în primele rînduri ale luptei împo
triva politicii barbare dezlănțuite 
în țară. Tran Thi Nham este o tî- 
nără fată din provincia Qoang Nam. 
Ea a fost de trei ori arestată de 
către poliția sudvietnameză ți de 
fiecare dată a fost supusă unor 
groaznice torturi. Totuși ea nu a 
abandonat lupta patriotică, căreia 
i-a închinat viața. Asemenea tineri 
ca Tran Thi Nham se găsesc și 
luptă cu miile în Vietnamul de 
Sud.

In fața luptei dîrze, eroice a 
populației, clica condusă de Diem, 
cuprinsă de furie ți frică recurge 
la forme de represiune dintre cele 
mai violente, mergind pînă la acte 
de barbarie ca otrăvirea în masă, 
sperînd astfel să slăbească spiritul 
de luptă al populației din Vietna
mul de Sud. Masacrul de la 
Fu-Loi, departe de a consolida po
ziția lacheilor imperialiștilor ame
ricani, contribuie la o slăbire și 
mai puternică a pozițiilor actuali
lor guvernanți sudvietnamezi.

Monstruoasa crimă a autorități
lor din Vietnamul de Sud este o- 
biectul protestelor vehemente din 
partea opiniei publice mondiale. 
Tineretul țării noastre este profund 
indignat și plin de mînie aflînd 
de atrocitățile barbare, comise de 
autoritățile sudvietnameze, împotri
va poporului, considerîndu-le 
drept o odioasă crimă la adresa 
umanității, a păcii.

Regimul fascist al lui Ngo Dinh 
Diem nu poate stăvili aspirațiile 
de pace, unitate, independență ți 
democrație ale poporului vietna
mez. Lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru pace, pentru reu- 
nificarea țării va fi pînă la urmă 
încununată de succes.

R. LUCIAN

festație 
poldville 
mului.

*

Situația din Congo 
belgian continuă 

să rămînă încordată
BRUXELLES 10 (Agerpres). — 

După cum relatează presa în Con
go Belgian situația continuă să 
fie încordată. Cercurile colonialiste 
ultrareacționare încearcă să-ți con
solideze poziția formînd diferite 
grupări cu scopul de a slăbi for
țele mișcării de eliberare națională 
din Congo. Astfel, ele au înjghebat 
un partid politic, Asociația congo
leză din Bukama, care se opune ca
tegoric năzuinței spre independen
ță a poporului din Congo. O gru
pare politică asemănătoare este în 
curs de formare la Leopoldville sub 
numele de „Uniunea din Congo".

Pe de altă parte, după cum a- 
nunță presa, poliția continuă ra
ziile împotriva populației indigene 
din Leopoldville. Pînă acum au 
fost arestați și deportați din Leo
poldville 2000 de negri. Unități 
militare au fost trimise să ocupe 
uzina textilă '„Utexleo" din Leo
poldville pentru a înăbuși revendi
cările politice ți sociale ale mun
citorilor congolezi.

va
R. Cehoslovacă 
dispune de o mare 

centrală 
atomo - electrică

PRAGA 10 Corespondentul Ager
pres transmite : Punerea în func
țiune a reactorului nuclear ceho
slovac are o importanță deosebită 
în folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. Utilajul acestuia 
a fost livrat de Uniunea Sovietică, 
în prezent se desfășoară construc
ția primei centrale atomo-electrice 
cehoslovace care va avea o capaci
tate de 200.000 k.w.

Cehoslovacia va fi una din pri
mele țări din lume care va dispune 
de o mare centrală atomo-electrică.
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muncii cehoslovaci 
cer eliberarea fiului credincios 

al poporului grec
PRAGA 10 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Ceteka, Co
mitetul cehoslovac pentru apăra
rea lui Manolis Glezos primește 
zilnic numeroase scrisori și rezo
luții din partea oamenilor muncii 
cehoslovaci care cer eliberarea fiu
lui credincios al poporului grec.

In rezoluția semnată de prof. I. 
Prohadka, rectorul Universității 
„Karlova", se spune că profesorii 
și studenții de la universitate pro
testează împotriva acțiunilor între
prinse față de Manolis Glezos și 
insistă pentru eliberarea lui. Cre
dem, se spune în rezoluție, că gla-

șurile tuturor oamenilor cinstiți 
care răsună în toate țările lumii 
în apărarea acestui om ce și-a 
consacrat întreaga viață luptei 
pentru dreptate și libertatea po
porului său vor fi un avertisment 
suficient pentru acei care se stră
duiesc să-l facă să piară.

Colectivul de muncitori și func
ționari de la mina „Armata ceho-' 
slovacă" din Ervenice condamnă 
acțiunile cercurilor de dreapta din 
Grecia care l-au aruncat în închis 
soare pe Manolis Glezos, fiu cre
dincios al poporului grec, luptător, 
curajos împotriva fascismului.

OOOOO------------- -

Se dezvoltă economia R.P.PoloDe
VARȘOVIA 10 (Agerpres). — 

PAP transmite: Presa poloneză 
publică comunicatul Direcției cen
trale de statistică cu privire la 
îndeplinirea planului de dezvoltare 
a economiei naționale a Poloniei 
pe anul 1958.

In anul 1958 venitul național al 
R. P. Polone s-a cifrat la aproxi
mativ 325.000.000.000 zloți, ceea 
ce reprezintă o creștere de aproape 
5,6 la sută în comparație cu 1957. 
Cota parte a sectorului socializat 
al economiei naționale în venitul 
național reprezintă 69 la sută.

Planul producției industriale în 
sectorul socialist a fost îndeplinit 
în proporție de 103 la sută. In corn-

parație cu 1957 producția indus
trială globală a crescut cu 9,5 la 
sută, din care producția mijloa
celor de producție — cu 8,8 la sută; 
iar producția bunurilor de con
sum — cu 10,2 la sută. Au fost 
extrase cu 1,5 milioane tone mai 
mult cărbune decît în 1957.

Producția de emrgie electrică a 
crescut în decurs de un an cu 13 
la sută.

în comparație cu anul 1957, vo
lumul producției agricole globale a 
sporit cu aproape 3 la sută. Re
colta la hectar a principalelor cul
turi cerealiere a fost în medie de 
14,8 chintale.

-OOO-----------------

Un act samavolnic 
al autorităților vest-germane

care în timp ce călătorea prin 
Germania Occidentală a fost ri
dicat în mod brutal, fără nici un 
fel de motive, din tren. Funcțio
narii așa-numitului „Departament 
federal pentru apărarea constitu
ției" au încercat 
rogatoriu lui H. 
exercite presiuni

ooo

BERLIN 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum rela
tează agenția ADN, organele gu
vernului vestgerman au săvîrșit un 
nou act samavolnic. De data a- 
ceasta victima lor a fost Hans 
Joachim Winkler, deputat în Ca
mera Populară a R. D. Germane,

MOSCOVA. — La 10 februarie, 
Nikita Hrușciov, Frol Kozlov și 
Anastas Mikoian au vizitat expo- 
ziația de realizări ale economiei 
naționale a U.R.S.S.

In aceeași zi Nikita Hrușciov, 
Frol Kozlov și Anastas Mikoian 
au vizitat expoziția sovietică a 
noilor modele de mobilă.

MOSCOVA.— Pînă la 10 februa
rie ora 6 dimineața cel de-al trei
lea satelit artificial a înconjurat 
pămîntul de 3767 ori.

MOSCOVA. — La 10 februarie 
Abdel Vahab Mahmud, ambasado
rul Republicii Irak în U.R.S.S., a 
făcut o vizită lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

MOSCOV A. — In urma tratati
velor dintre delegațiile sovieto- 
mnngole, la 10 februarie a avut loc 
la Kremlin semnarea unui acord 
care prevede că Uniunea Sovietică

STAS 3452 52.

să-i ia un inte- 
J. Winkler și să 
asupra lui.

t>a ajuta Republica Populară Mon
golă la valorificarea pămînturilor 
înțelenite ți efectuarea de prospec-, 
țiuni geologice.

Acordul a fost semnat de N. S. 
Hrușciov, prețedintele Consiliului 
de Miniștri al U.RS.S. ți J. Țeden- 
bal, prețedintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole.

WASHINGTON. — Casa Albă 
a anunțat că întrucît urmează să 
fie operat de hernie, secretarul de 
Stat Dulles a cerut președintelui 
Eisenhower permisiunea de a 
transmite pentru cîtva timp atribu
țiile sale lui Ch. Herter, secretar 
de Stat adjunct.

PEKIN. — La 10 februarie pre
țedintele Mao Țze-dun a avut o 
întrevedere cu prețedintele Ho Și 
Min. La întrevedere au participat 
Liu Șao-ți, membru în Biroul Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, Ciu 
En-lai, vicepreședinte al C.C. n! 
P.C. Chinez ți membru în Biroul 
Politic al C.C. al P. C. Chinez, ?i 
Hoan Van Hoan. membru în Bi
roul Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam.


